
Nytt fra sekretariatet 

Noen tenker at det å jobbe for personer med 
utviklingshemning er et smalt felt. De tar kraftig 
feil. Noe av det som er spennende og utfordrende 
ved dette feltet, er at alt det som gjelder for «folk 
flest» også gjelder for personer med utviklings
hemning. I tillegg kommer noen spesielle 
utfordringer. 

Å bidra til gode liv for personer med 
utviklings hemning krever breddekunnskap og 
normaliseringstenkning, i tillegg til det som 
omfatter de mer spesielle behovene.

Seksualitet er et eksempel på noe «folk flest» 
er veldig opptatt av. Det er samtidig også et 
eksempel på et tema som ikke berører folk med 
utviklingshemning mindre enn andre. Dette er 
rett og slett et viktig tema for oss alle!
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Hilsen til  
alle lesere
Stiftelsen SOR legger snart  
bak  seg nok  et produktivt år.  
Vi takker alle våre gode  
kontakter for nyttig og  
glederikt samarbeid  
og  ser med forvent ning 
frem til videreføringen  
i 2014.

Alle ønskes  
en God Jul 
og et riktig  
Godt Nyttår!
Hilsen
Redaktør og redaksjon
Sekretariat
Styret i stiftelsen SOR


