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Forsiden er med utgangspunkt i trykk  
av Herleik Kristiansen

Herleik Kristiansen er født i Nesna i 1947 og bor og 
arbeider i Harstad. Han har hovedsaklig fått sin 
opplæring av instruktører ved Trastadsenteret og av 
profesjonelle kunstnere/brukskunstnere som har 
vært engasjert i kortere perioder. Han har også hatt 
et kortere opphold ved Kunst og håndverksskolen i 
Bergen. Som tenåring ble han sendt til Trastad Gård/
NordNorges Åndssvakehjem hvor han møtte sin 
lærerinne Sigvor Riksheim og fikk kanskje den beste 
opplæringen innen kunstfag som noen utviklings
hemmet i Norge har fått. I dag er Kristiansen godt 
etablert som kunstner med medlemsskap i NNBK og 
NBK, og han er innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd og 
Nasjonalgalleriet. Kristiansen har vært svært 
produktiv innen grafikk, skulptur og keramikk. 
Herleik Kristiansen er forøvrig en pratsom herre
mann som setter stor pris på en god sigar med 
tilbehør. Han er også svært musikalsk anlagt.

Nytt fra sekretariatet 

Fokus på personer med 
multifunksjonshemning
Det holdes en rekke gode kurs om personer med 
utviklingshemning, og de siste årene er det også blitt 
skrevet mange bøker som omhandler denne gruppen. 
Men «denne gruppen» har som kjent stor spennvidde, 
og omfatter alt fra personer med utviklingshemning som 
er gift, kjører bil og er aktiv i lokalpolitikken, til personer 
med dyp utviklingshemning og multifunkjonshemning 
med  svært store hjelpebehov. 

De aller fleste artikler, bøker og kurs omhandler 
personer med lett og moderat utviklingshemning, mens 
de som har de største funksjonshemningene oftest 
glemmes. Det er derfor prisverdig at Universitetsforlaget 
nå gir ut en bok som spesifikt handler om sistnevnte.

Boken heter Multifunksjonshemning – Livsutfoldelse 
og læring.  Redaktørene Turid Horgen, Knut Slåtta og 
Anita Gjermestad har fått med seg en rekke dyktige 
fagpersoner med spesielle kompetanse om personer med 
multifunk sjons hemning på dette prosjektet. 

Boken lanseres på SOR-kurs 21. januar 2011  
(se www.sorkurs.no), og kursdeltagerne får med seg den 
splitter nye boken som del av kursmateriale.

Dette er en av syv fagbøker om utviklingshemning som 
SOR har tatt initiativ til de siste årene. Vi er svært 
takknemlige for alt det faglige dugnadsarbeidet som folk 
fra ulike fagmiljø i hele landet har lagt ned i disse bøkene. 

Husk imidlertid at fagmiljøene ikke blir bedre av at 
noen skriver bøker om viktige tema – bøkene må leses 
for at det skal føre til positive forandringer. Vi oppfordrer 
derfor alle arbeidsplasser hvor man jobber for utviklings-
hemmede til å kjøpe inn relevante bøker, og stimulere 
ansatte til å bruke dem!

Jarle

N R .  4  –  Å R G A N G  5 6




