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Produktene som er avbildet på forsiden lages av ansatte ved Nordnes Verksteder. Her
arbeider yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov
for tett og bred oppfølging. Bedriftens formål er å tilby et arbeid som skal bidra til å
opprettholde og videreutvikle ressurser hos arbeidstakerne. Bedriften produserer tre-
arbeider og keramikk, i tillegg driver de vaskeri, monteringsarbeid og utkjøring av
frukt til skolene i nærområdet.

Stiftelsen SOR ønsker velkommen til
landskonferansen «Fra ord til handling»
7. og 8. januar 2008 i Bergen!
– I en årrekke har SOR løftet frem problematikken knyttet til utviklingshemning og psykiske

lidelser. Bakgrunnen for dette, er kjensgjerningen om at anslagsvis halvparten av

mennesker med utviklingshemning også har en psykisk lidelse i en eller annen form,

samtidig som denne problematikken har fått altfor liten oppmerksomhet. Allerede i 1999

arrangerte SOR en konferanse i Oslo med tema «Psykiske lidelser, rettssikkerhet, etikk».

Senere har vi hatt flere store konferanser, som har fått stor interesse. På SOR og Sosial-

og helsedirektoratets konferanse i november 2005, «Tar psykiatrien utviklingshemmede

på alvor,» var interessen så stor at vi måtte flytte til et større konferansested. Og på kon-

feransen «Å se og bli sett – God psykisk helse for utviklingshemmede, – Økt livskvalitet,

– Nødvendige rammevilkår» i januar 2007 var det over 600 deltakere – her måtte vi sette

et tak! Tilbakemeldingene på disse konferansene har også vært svært positive. Dette tar

vi som et klart signal på betydningen av å belyse problematikken!

I konferansen «Fra ord til Handling» – hvor også Sosial- og helsedirektoratet gir støtte

– er temaet knyttet opp mot samspillet mellom ulike tjenester til mennesker med utviklings-

hemning og psykiske lidelser. Den første dagen har undertittelen «Fra ansvarsavklaring

til ansvar» og den andre «kompetanse og de gode eksemplene». Her er vi framme ved

det som har vært grunntanken bak hele denne konferanseserien; at vi vil bidra til å bryte

ned barrierer, utvikle godt samarbeid på tvers av nivåer, tilføre økt kunnskap for derved

å legge til rette for gode tjenestetilbud til målgruppen utviklingshemmede med psykiske

lidelser. Takket være økonomisk støtte fra direktoratet, kan vi tilby gratis overnatting for de

som trenger det, og gratis dagpakker og middag. Dette for å stimulere til at flest mulig kan

delta.

Deltakerantallet i Bergen er satt til ca. 450 deltakere, så her må vi si til alle interesserte:

«LØP OG MAIL!» Konferanseprogrammet finner du på bladets midtsider.

Vel møtt til atter en viktig konferanse i Bergen, i januar regner vi med at bergenserne

fortsatt er i feststemning etter seieren i fotballserien…

– Et annet tiltak som SOR har utviklet og drevet siden 1999 i samarbeid med Høgskolen

i Bergen, er etter- og videreutdanning av fagpersoner som jobber med utviklings-

hemmede om «Psykiske lidelser og aldersdemens hos personer med utviklingshemning».

Kurset går over ½ år og gir 15 studiepoeng. I skrivende stund har vi en gruppe med 26

studenter fra Østlandsområdet som deltar i dette kurset ved Diakonhjemmets Høgskole.

Fra kurset startet, har mer enn 600 studenter gjennomført utdanningen.

Hilsen Terje
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