
Konferansen åpnet som sedvanlig med et kulturelt innslag. I år var

det skuespilleren Per Christian Ellefsen, som vi kjenner fra filmene

om Elling, som leste to dikt av Hanne Mathisen: «Hvorfor meg?» og

«Ta godt vare på dagen.»

Hvorfor meg
Hvorfor meg?

Er jeg dum? Hvorfor meg?

Sier jeg dumme ting, eller banner?

Hvorfor meg?

Er jeg stygg og fæl? Hvorfor meg?

Ingen bryr seg om meg. Hvorfor meg?

Ingen elsker meg.

Hvorfor det?

Er jeg ikke noe for meg selv? Hvorfor meg?

Alle tror jeg er som en geit som breker stygt.

Hvorfor meg?

Ta godt vare på dagen
Ta godt vare på dagen,

La den gjøre deg glad og positiv.

Se på resten av ditt liv,

Lev med musikk og sang.

Ta godt vare på dagen, 

La den tenke på deg i livet ditt nå.

Ja, ta godt vare på dagen, 

La den leke og være glad

La dagen bli din venn nå.

Ja, ta godt vare på dagen,

Vær glad og positiv.

32 SOR  RAPPORT  NR .  2  –  2 0 0 8

Fra ord til handling
SOR-konferanse i Bergen 7.–8-januar 2008 

TEKST: BENTE N. OWREN

FOTO: SØLVI LINDE

SOR Rapport 0208:17 x 24  04-04-08  13:27  Side 32



Det er første skritt på vegen i ditt liv.

La den være din.

Ja, ta godt vare på dagen,

Vær glad og positiv.

Ta godt vare på dagen.

Konferansen er den tredje i rekken med temaet

psykisk utviklingshemmede og psykisk helse. De

to første ble arrangert i Oslo, og hadde titlene

«Tar psykiatrien utviklingshemmede på alvor»,

og «Å se og bli sett». Samtlige konferanser er

arrangert med finansiell støtte fra Sosial- og

 helsedirektoratet, og har samlet fra 450 til 600

deltakere. Denne gangen har SOR også aktivt

gått inn for å rekruttere deltakelse fra psykisk

helsevern og fra avdeling psykisk helse på kom-

munalt nivå, og når en ser deltakerlisten, ser en

at vi har lykkes. 

Den store oppslutningen om konferansene

viser at tema engasjerer mange. Mest av alt er det

nok en indikasjon på at temaet utviklingshem-

mede og psykisk helse berører mange i hverda-

gen, sa Jann Aasbak, leder av KIU 1, i forkant av

konferansen. Videre sa han at 2008 er siste året i

regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse;

og da kan tittelen «Fra ord til handling» være

betimelig å benytte. 

Antallet deltakere ble også kommentert av

Svein Alsaker, fylkesmann i Hordaland, som sto

for den offisielle åpningen av konferansen: «Jeg

konstaterer at oppslutningen om denne konfe-

ransen er overveldende. Det understreker at

dette er en viktig konferanse, og at dere som er

her er en viktig gruppe. De holdningene dere
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har, det dere gjør eller ikke gjør, kan få betydning

for mange mennesker. Sagt med andre ord, dere

er en håpsgruppe for de psykisk utviklingshem-

mede og psykisk syke».

«Vi mangler ikke politiske målsetninger og

visjoner,» fortsatte han. «Det gjelder å gi disse et

best mulig innhold. Til dette kreves et kontinu-

erlig holdningsarbeid.» Her nevnte han spesifikt
opptrappingsplanen for psykisk helse, som

videreføres i 2008 med fokus på barn og unge, 

i tillegg til to nye lover som er på trappene: Lov

mot diskriminering av personer med nedsatt

funksjonsevne, samt forslag til ny plan og byg-

ningslov, der det vil bli skjerpete krav til univer-

sell utforming, det vil si at bygg og anlegg har

mulighet til tilkomst for alle. Begge disse lovene

tas sikte på å legges fram i løpet av 2008. 

Alsaker trakk også fram regjeringens nye

omsorgsplan, «Mestring, muligheter og mening

– framtidas omsorgsutfordringer», som kommer

denne våren og skal vare til 2015. I den nye

omsorgsplanen er det lagt inn at det skal bygges

12 000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Et

annet viktig punkt er rekruttering og kvalifise-

ring av personale til helse- og omsorgstjenester.

Stikkord her er kompetanse og kontinuitet, og å

motivere unge mennesker til å ta utdanning

innenfor helse- og omsorgsyrkene. 

«Gode holdninger er avgjørende, både i

 opinionen, de politiske miljøene og ikke minst

internt i behandlingsapparatene. De ansatte er til

for klientene og pasientene, ikke omvendt!» sa

Alsaker, og fortsatte: «Hvis vi skal oppsummere

noen av hovedtrekkene i vår velferdsstat, så har

vi grunn til å være stolte, men ikke fornøyde. Det

er rom for forbedringer.» Her viste han til at

kvaliteten på omsorg- og pleietjenestene er

 varierende, og at det er stor sosial ulikhet når det

gjelde helse, knyttet til utdanning, inntekt og

bosted. Det er store demografiske forskjeller, og

legevitenskapens nye oppdagelser gir nye mulig-

heter, men også nye etiske dilemmaer. 

Han sa også at det er et paradoks at uansett

hvordan økonomien er i et samfunn, vil det være

behov for strenge prioriteringer. «De gruppene

dere slåss for, må konkurrere om ressursene med

andre grupper. Så dere må være gode advokater,

og brenne for saken!» Alsaker avsluttet med

diktet «Det er den draumen», av Olav H. Hauge: 

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg

at hjarta skal opna seg

at dører skal opna seg

at berget skal opna seg

at kjeldor skal springa –

at draumen skal opna seg,

at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.
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