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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.
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Tormod Mjaaseth

Nytt fra sekretariatet

Allmennlegens møte med utviklingshemmede
30. november 2007 kunne Legeforeningen og Stiftelsen SOR invitere til
 presentasjon av et interaktivt, internettbasert kurs i helsetjeneste for utviklings-
hemmede. 

Vel 20 personer fra presse, tidsskrift, fagfeltet og organisasjoner fikk en
god innføring i kurset som spesielt er beregnet for fastleger /allmennleger.

Opplæringsprogrammet er utviklet på rekordtid – ett år. Erfaringsmessig 
tar det vanligvis tre år å utvikle denne type kurs. All ære til hovedaktørene –
forfattere, IT-rådgivere og redaksjonskomiteen sammen med sin dyktige
 prosjektleder, Ingrid Lycke Ellingsen.

16 anerkjente fagfolk med inngående kunnskaper om utviklingshemning
har utformet 13 lett lesbare kapitler, hvor hvert kapittel inneholder en teoretisk
del, en beskrivelse av aktuelle helseproblemer med forslag til diagnostisering
og behandling, samt praktiske øvelser, kunnskapstester og henvisning til for-
dypningsstoff. 

De aller fleste fastleger/allmennleger vil ha flere personer med utviklings-
hemning på sine pasientlister. Mange av disse vil kun søke sin fastlege for helt
kurante sykdommer på lik linje som andre pasienter uten at symptomene/
 sykdommene vil ha noen relevans til funksjonshemningen. Men noen av
 utfordringene kan enkelte ganger være litt annerledes når pasienten har
 utviklingshemning.

Undersøkelser har dokumentert at brukere og pårørende ikke alltid er for-
nøyd med helsetjenestene til utviklingshemmede, og at helsetjenesten heller
ikke alltid er fornøyd med det tilbudet de gir. Kurset er et godt bidrag for å
bedre kvaliteten. Allmennlegen spiller en meget viktig rolle når det gjelder
symptomtolking, diagnostisering og behandling samtidig som han/hun har en
nøkkelrolle i henvisningsprosessen til spesialisthelsetjenesten. Dette gjør at en
god allmennlegetjeneste vil kunne gi betydelig helsemessig gevinst. Derfor en
spesiell honnør til Sosial- og helsedirektoratet som har gitt et økonomisk til-
skudd til gjennomføringen av legenes etter- og videreutdanning.

Kurset inngår i etterutdanningsprogrammet for allmennpraktikere, men er
åpent for alle som måtte ønske å tilegne seg denne kunnskapen, http://lupin.
legeforeningen.no (tittel: «Allmennlegens møte med utviklingshemmede»).

Vi er trygg på at denne internettbaserte kunnskapskilde vil kunne bidra til 
å høyne den faglig/medisinske kvaliteten på de tjenester som tilbys utviklings-
hemmede. Samtidig bør dette være en spore til at flere universitets- og
 høgskoleutdanninger griper hansken for tilsvarende etter- og videreutdanning. 

Tormod Mjaaseth


