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Att inte kunna beskriva sina symtom
Distriktsläkaren Malin Nystrand skriver om mötet med 
patienter med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vilken gemenskap kan kyrkan erbjuda?
Linda Vikdahl har skrivit en avhandling om kyrkans betydelse för per-
soner med intellektuella funktionsnedsättningar.

Kan man välja vem man ska få hjälp av?
Socialstyrelsen tar upp flera viktiga frågor i en ny skrift 
om genomförandeplaner.
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Många har fördomar mot föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning
Intervju med, och arikel av, Pehr Granqvist som har forskat 
om anknytningen hos barn till föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättnig. 
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Brister i gruppbostäderna leder till ökad 
personlig assistans
Harald Strand skriver om vad  försämring av kvaliteten i gruppbostä-
der och dess konsekvenser.

LSS – målsättningen som försvann
Rättsäkerheten är i fara när man behandlar alla enligt förutbestämda 
riktlinjer, skriver Lennart Erlandsson i en rapport.

Åtta bra förslag från SKL
I en ny skrift från SKL, För barnets bästa, vill man bland annat höja 
kompetensen hos handläggarna.
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