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Mänskliga rättigheter    
Kommunfusk     
Får kommunen fastställa en vägledning?  
Allvarliga brister – Torsby    
Allvarliga brister – Ösmo    
Forskningsbluff     
Gemensamma utrymmen    
Tillgänglighetsresan    
Allt fler slås ut     
Bristande läkartillsyn    
Utsatta kvinnor     
Omslagets konstnär 	 	 	

Dessutom

Olagliga gruppbostäder
Får man ha personlig assistans i gruppbostad? Lagen säger 
nej men ingen verkar bry sig.

”Alla
  visste
utom jag”

Daniel Nilsson, Alfa, om inflytande och normalitet.

Norge har kommit långt när det gäller stödet till äldre personer med 
utvecklingsstörning. Vi rapporterar från
• KVELDSOL, en dagverksamhet för äldre.   
• Utviklingshemning og aldring, ett kunskapscentrum.    
• Ett gruppboende för äldre med utvecklingsstörning.      

Äldreomsorg i Norge

Oro inför framtiden
Framtiden ser dyster ut när det gäller att rekrytera personal, 
tycker Ann-Sofie Fredriksson från Fagersta.

	

	 VIPEHOLM
    Om när patienterna på Sveriges värsta anstalt 
    blev utsatta för vetenskapliga försök.   
     Ett fotoreportage från Vipeholm 1968 av 
     Håkan Holmberg.                                 

Den lilla gruppens princip
Varför bör inte fler än fyra bo i en gruppbostad?

Innisfree
Ett annorlunda sätt att leva tillsammans.

Övervikt och fetma 
Måste ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning vara 
överviktiga? undrar Monica Björkman

Från bortbyting till intellektuell funktionsnedsättning
Om terminologi, förr och nu, skriver Claes G Olsson.
Att tro på ett barn
Bakom varje felaktigt beslut om inskrivning i särskolan finns 
en enskild individ.


