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En velfortjent sommerferie er over, og leserne av SOR Rapport er 
gjerne klare for faglig påfyll og viktig informasjon og refleksjon om 
mennesker med utviklingshemning. Det skal dere få. Lesergruppen 
er for øvrig bred. Hovedgruppen abonnenter er fagpersoner og 
foreldre til personer med utviklingshemning, men også personer med 
utviklingshemning, politikere og andre står oppført med 
abonnement. Det betyr at vi må ha en bred profil for å møte et så 
variert publikum. Den utfordringen liker vi.

I dette nummeret får du en kort oversikt over noe av det som rører 
seg i vårt naboland Sverige, med utgangspunkt i en konferanse hos 
vår svenske søsterorganisasjon. Vi har også en reportasje som 
omhandler medikamentell behandling, og en oppfølging av debatten 
om mageleie ved håndtering av utagerende atferd. Denne er skrevet 
av Børge Holden og Bjørn Roar Vagle. Videre har vi en reportasje fra 
Solgårdens markering av jubileum for minnekirken i Villajoyosa i 
Spania. Jubileumsfeiringen var spesielt lagt opp for personer med 
utviklingshemning, som sammen med ledsagere, familiemedlemmer 
og venner bidro til en verdig markering. 

Trude Hoksrød og Wenche Fjeld har skrevet artikkel om å snakke 
med utviklingshemmede om utviklingshemning og rettigheter. Vi 
håper dette kan være til inspirasjon for mange. Det er påfallende ofte 
at utviklingshemmede ikke har fått anledning til å få kunnskap om 
diagnosen utviklingshemning, som for øvrig er svært sentral for de 
tjenestene de mottar og de hjelpebehov den enkelte har. Artikkelen 
legger også stor vekt på å ta utviklingshemmedes rettigheter på alvor, 
ved å gi dem opplæring om hvilke rettigheter de faktisk har.

En annen artikkel som jeg er helt sikker på at mange av leserne vil 
finne både interessant og nyttig, handler om sensoriske dysfunksjoner 
og kognitiv overbelastning hos mennesker med utviklingshemning. 
Overbelastning fører som regel til funksjonsfall, irritabilitet, 
rastløshet og en følelse av uro i kroppen. Hos mennesker med 
utviklingshemning eller autismespekterdiagnose kan overbelastning 
føre til aggressiv væremåte, skriver Trine Lise Bakken og Elisabeth 
Wigaard.

God lesning •••
 Jarle 
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