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Dette er første nummeret av SOR Rapport i 2020. Takk  
til deg som leser tidsskriftet. Det er en klar trend i tiden  
at papir  aviser og papirtidsskrift mister lesere og kjøpere. 
Også vi har blitt rammet av synkende abonnementstall,  
men de siste årene har vi klart å få omtrent like mange  
nye abonnenter som det vi mister av gamle. Det siste halvåret 
har vi til og med hatt en liten økning i antall samlede 
abonnenter. Det er en god indikator på at tidsskriftet  
er både interessant og nyttig.

I dette nummeret starter vi ut med tema ferie for 
mennesker med utviklingshemming. Anders Midtsundstad 
og Karoline Midtsundstad Storbukås har skrevet artikkelen, 
som treffer problemstillinger som angår mange, og særlig 
dem som har store bistandsbehov. Det blir ofte uover
kommelig dyrt å reise på ferie, altså å gjøre det resten  
av oss gjør i sommerferien og andre tider på året.

I tillegg til å gi ut dette tidsskriftet, arrangerer vi blant 
annet to årlige konferanser. I dette nummeret har vi tatt  
med utdrag fra budskap forelesere hadde på vårkonferansen 
i Bergen.

Helga Arianson forteller om ledelsesforskriften, og Mona 
Louise Bakkevig forteller om det utmerkede arbeidet de har 
gjort i Bergen da de utviklet «Et helt liv med mening, vekst 
og utvikling». Det er en plan på over 100 sider med 85 tiltak. 
Forbilledlig og til inspirasjon for andre. Aleksander N. 
Sandnes og Trine Sandnes deler erfaringer med primær helse
team i Kristiansand, en ordning som kan gi blant annet 
personer med utviklingshemming svært mye bedre og mer 
fleksible helsetjenester. Tilbake i Bergen igjen; Kari 
Sunnevåg, Olivera Kostovska og Camilla Fjæreide gjør rede 
for hvordan man jobber med forbedringsarbeid forankret  
i «I trygge hender 24–7». Det bør definitivt inspirere andre 
tjenester.

Til slutt har vi med to omtaler av bøker knyttet til livsstil 
og mat for personer med utviklingshemming.

God lesing!

Jarle


