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Terje Hermansen

Nytt fra sekretariatet

Noe spennende er i ferd med å skje! 
Er det rart vi er stolte og glade?
Alle som er engasjert i arbeidet rundt mennesker med utviklingshemning vet

hvor utfordrende og komplisert – og samtidig hvor avgjørende viktig – det

kan være at det foretas grundig diagnostisering. Ikke bare av selve

utviklingshemningen og årsaken til denne, men også av andre lidelser

vedkommende måtte ha. Mennesker med utviklingshemning har i

gjennomsnitt større forekomst av og til dels alvorligere grader av fysiske og

psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. 

Det er en kjensgjerning at det finnes mange med utviklingshemning

som er feilmedisinerte som følge av dårlig oppfølging og feiltolkning av

deres helsemessige forhold. I verste fall utvikler de nye helseplager og i en

del tilfeller utfordrende atferd som følge av dette. Dette har blant annet

kommet fram i forbindelse med overprøving av vedtak etter Lov om sosiale

tjenester kapitel 4A og i rapporter fra Fylkesmannens tilsyn. 

Allmenlegen har i første rekke en viktig funksjon når det gjelder å

identifisere ulike plager, og henvise videre til spesialistene. Stiftelsen SOR

har derfor i samarbeid med Legeforeningen utarbeidet nettkurs for

allmenleger om utviklingshemning for å styrke denne funksjonen. Dette

kurset er også tilgjengelig for andre interesserte, og er kostnadsfritt. 

Stiftelsen SOR har hatt flere prosjekter og store konferanser knyttet til

utviklingshemmedes psykiske helse, den seneste i januar i år, «Fra ord til

handling» i Bergen, som samlet godt over 500 deltakere. 

Vi har også, fra 1999, arrangert etter- og videreutdanning om psykiske

lidelser og aldersdemens hos personer med utviklingshemning sammen

med Høgskolen i Bergen. Det har hele tiden vært stor søkning til dette kurset.

Innen deler av psykisk helsevern avviser man klienter med utviklings -

hemning under henvisning til manglende kompetanse! Derfor har Stiftelsen

SOR tatt initiativ og gitt finansiell støtte til en ny fagbok rettet mot

spesialisthelsetjenestene og andre med interesse for feltet, med tittelen

«Utredning og diagnostisering – utviklingshemning, psykiske lidelser og

atferdsvansker». Boken er den første i en serie på 4 bøker, og vi arrangerer

lanseringskonferanse 16.–17. oktober i Oslo. Vi har store forventninger til

denne boken, og derfor tillater vi oss å være: Stolte og glade! Velkommen til

konferansen, og til å lese boken!

Terje Hermansen

fung. generalsekretær                        
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