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Terje Hermansen

Nytt fra sekretariatet

Selvbestemmelse og brukermedvirkning 
for personer med utviklingshemning!
I løpet av våren har vi gjennomført 3 regionale konferanser over dette temaet

i Bergen, Ski og Kristiansand, med meget god deltakelse! I fjor høst hadde vi

tilsvarende konferanse i Trondheim, og i september står Tromsø for tur. Klikk

deg inn på nettsidene våre, så finner du presentasjonene med bilder fra

 konferansene og evalueringene, som har vært gode og konstruktive!

Det viktige med disse konferansene har vært å belyse temaet «Selv -

bestemmelse og brukermedvirkning» med gode eksempler. Med alle

 virkemidler har vi villet vise hvilken enorm kraft og evne personer med

 utviklingshemning har til å by på seg selv. Til å lede konferansene, til å

holde innlegg, bidra med kulturelle innslag og si sin mening. Og vi har

 sannelig latt oss imponere! Det er ingen tvil om at konferanser hvor vi er

sammen gir en helt annen faglig og sosial dimensjon enn de tradisjonelle

konferansene. Og det blir en helt annen stemning og glede, for oss som er

med, og for ansatte og øvrige gjester på hotellene hvor vi arrangerer.

Andelen av deltakerne med utviklingshemning på konferansene har vært

rundt 40 % – det er bra! En deltaker på konferansen i Ski sa det slik: 

«Fint at man endelig har konferanser for oss utviklingshemmede, og ikke

bare for friskhemmede!»

I stadig flere kommuner etableres det nå brukerråd, hvor personer med

utviklingshemning er i dialog med politikerne. I noen kommuner har man

også avsatt en særskilt post på kommunebudsjettet til dette formålet, og

utarbeidet konkrete planer. På våre konferanser har ordførere og andre fra

kommunen og vært med, og de har vært merkbart mye mer «på nett» med

sine innbyggere med utviklingshemning enn tidligere. 

SOR har ledet ulike prosjekter over temaet selvbestemmelse og bruker-

medvirkning siden 1997. Prosjektet avsluttes i 2008 og i løpet av denne

høsten skal vi oppsummere det hele. Vi skal lage videoer fra konferansene,

temanummer av Rapport, og vi planlegger en stor oppsummeringskonfe-

ranse over nyttår. Prosjektene har gitt oss verdifull kunnskap, og i dialog og

samarbeid med NFU og andre vil vi videreutvikle nettverkene for selvbestem-

melse og brukermedvirkning. Vi er også i god dialog med Departementet og

Helsedirektoratet, som har støttet prosjektet hele veien. En ting er helt sikkert:

vi er ikke ferdige med temaet, vi må bare bruke litt tid på å summere, og se

hva vi gjør videre. Vi har fått mange gode ideer om viktige temaer som bør

følges opp i forbindelse konferansene, og vi tar gjerne imot flere! 

Med hilsen

Terje Hermansen 

fung. generalsekretær


