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Karl Grunewald

Kommunförbundet har tivelaktiga argument när man vill 
att staten ska ta över huvudmannaskapet för hela LSS.                Sid 20

Fritt vårdval och vårdgaranti gäller sällan dem som har
 störst behov av bra hälso- och sjukvård.                Sid 21

Bang 100 år.                Sid 21

Karl kommenterar

 Barnvårdhemmen
Många av dem som idag bor i gruppbostäder eller 
egna lägenheter har vuxit upp på torftiga barnin-
stitutioner. Om hur barnvårdhemmen uppstod och 
om striden vid nedläggningen berättar Karl Grune-
wald i sin bok Från idiot till medborgare. Vi publi-
cerar två avsnitt.
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Svårt att tolka 
tecken på smärta
Hur känns det om man inte kan visa var 
smärtan sitter eller varför den finns där. 
Hur känns det om man inte kan förmedla 
sin upplevelse av smärta till omgivning-
en? Monica Björkman skriver.
    

Sid  9

Sid 12

Det brister i stödet till de äldre
En intervju med Lena Markeby Larsson.

Funktionshindrades ekonomi   Sid    22
Samhall      Sid    22
Krav på handläggare    Sid    22
Dokumentera mera    Sid    22
Regn kan ge autism    Sid    23
Kognitiva hjälpmedel    Sid    23
Konferens om sociala kooperativ   Sid    23
Aukupunktur     Sid    23
Tillhörde inte personkretsen   Sid    34
Fick personlig assistans vid resa   Sid    34
Ville inte bo hemma    Sid    34
Fick inte kontaktperson    Sid    34
Bildterapi     Sid    35
Omslagets konstnär    Sid    35

Dessutom

Samverkan – ett måste
Lena McElvee vill ha bättre samverkan.

Sid 14

Efter Johannesberg
Brittmarie Fagerlund hälsar på i Mariestad.

Slentrianmässig psykofarmakahantering
Två undersökningar visar på stora brister i hur 
man skriver ut psykofarmaka till personer med 
utvecklingsstörning.

Sid 10

Aktivitetsersättningen slog fel
En ny utredning visar att arbetsmarknadsåtgärderna
inte fungerar för personer med funktionshinder.

Sid 17

Sid 26

Äcklad av arbete på korttidshem
I en prisbelönt diktsamling beskrivs utvecklingsstörda 
som själlösa kreatur. Sid 24

 Sid  4


