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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

«Tar psykiatrien utviklingshemmede på alvor?» var tittelen på Sosial- og 
helsedirektoratet/ SORs fagkonferanse november 2005. Hovedtema på 
konferansen var psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemning. 
Det ble fremhevet at hjelpeapparatet hadde en grunnleggende utfordring 
knyttet til utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne. Et 
problemkompleks som er vevd sammen på tre ulike nivåer og områder, 
nemlig sosialpolitisk, organisatorisk og faglig. 

Store og komplekse utfordringer som er behørig belyst i Rapport nr. 1 
og 4 i 2006.

SOR hadde tatt mål av seg til å samle 200 deltakere til konferansen 
i november. Resultatet ble over det dobbelte – 450, en solid oppslutning. 
Arrangøren valgte til sist å åpne for at alle kunne delta og måtte dermed 
fl ytte konferansen til hotell med dekkende kapasitet.

For neste psykiatrikonferanse er det tatt høyde for slike overraskelser, så 
notér dere gjerne datoene med en gang: 8. og 9. januar 2007 på Radisson 
SAS Scandinavia Hotel Oslo. 

Direktoratet har bevilget et tilskudd til konferansen gjennom opptrap-
pingsplanen. Et kjærkomment tilskudd som gjør det mulig å subsidiere 
tilreisende og øvrige deltakere. 

Konferansen har fått som overskrift: Å se og bli sett! Den setter fokus på 
hverdagsutfordringer for brukerne og omsorgspersoner. Spørsmål stilles 
om hvordan kommunale og spesialiserte psykiatriressurser skaper gode 
rammevilkår og økt livskvalitet for utviklingshemmede, og hva som skal til 
for å fremme god psykisk helse?  

Kan vi samtidig lykkes med å styrke en felles arena med god deltakelse 
av psykiatrisk fagpersonell og kommunalt ansatte under konferansen, har 
vi oppnådd intensjonene om å bryte barrierer og gi et ytterligere bidrag til 
gode levekår for utviklingshemmede. 

Konferanseprogrammet fi nner du på midtsidene i dette bladet og på vår 
nettside. Så velkommen til fagdagene i Oslo, 8. og 9. januar 2007.

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.


