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I dette nummeret starter vi friskt ut med et tema vi har 
engasjert oss mye for i Stiftelsen SOR; arbeid for mennesker 
med utviklingshemming. Da Tarjei fikk jobb gjennom 
HELT MED på Scandic Havet i Bodø ble det dekket 
gjennom avis oppslag og NRK-reportasjer på radio og tv. 
Artikkelen i dette nummeret av SOR rapport tar for seg 
hvordan det har gått med ham ett år etter at han fikk jobben. 
Og hvordan gikk det? Det finner du ut ved å lese artikkelen.

Den neste artikkelen tar for seg noe så viktig som selv-
bestemmelse. Artikkelen handler om hvor viktig personer 
med utviklingshemming, deres familie og primærkontakter 
syntes det er å bestemme selv, og hva de mener er viktigst  
å bestemme selv.

Videre har vernepleieren Line Fritzon latt seg intervjue  
om inkluderende yoga, og i en artikkel om psykisk helse viser 
forfatterne at døgnbehandling i psykisk helsevern til personer 
med utviklingshemming og psykisk lidelse er et knapphets-
gode. Oppløftende nok -som den etterfølgende artikkelen 
beskriver- er det nå etablert en nasjonal kompetansetjeneste 
for utviklingshemming og psykisk helse. 

Men selv om det stadig skjer oppløftende ting, skjer det 
også ganske nedtrykkende beslutninger i kommune-Norge. 
Et godt eksempel på det siste er Alethia, som har utviklings-
hemming, er døv og trenger et godt tegnspråkmiljø. Et 
språk miljø hjemkommunen ikke er i nærheten av å ha eller  
å kunne bygge opp. Til tross for dette har de mot alle faglige 
råd nektet å betale for et tilbud på Signo Vivo. Dette endte 
godt til slutt, men som artikkelforfatteren skriver: Hvorfor 
skal en måtte kjempe så hardt, dra inn både advokat og 
media, for å få forsvarlige tjenester for sitt barn med spesielle 
behov? Hva med dem som ikke orker å ta opp kampen? 

Vel, nå er det duket for jul, og jeg vil benytte anledningen 
til å takke alle dere som står på for å bidra til gode tjenester 
og gode liv for mennesker med og uten utviklingshemming, 
og ønsker dere riktig god jul og godt nyttår.  
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