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Sid  12

Självskadande beteende
Sven-Inge Windahl har genomfört 
en unik undersökning av självska-
dande beteende.

Marias boktips     Sid    11
Vad är egenvård?    Sid    25
En orolig gruppbostad    Sid    34
Sävstaholmsstiftelsen 140 år!   Sid    34
Downs syndrom     Sid    34
Franstorps verkstäder    Sid    35
Omslagets konstnär    Sid    35

Dessutom

Vägen bort från självdestruktivitet
Agneta Johansson har utformat en metod för 
att hjälpa personer som skadar sig själva.

Sid 17

Sid 22

 Sid 4

Sid 19

Behövs det en lag som reglerar tvånget?
LSS-kommittén ville ha en särskild lag om tvångsåtgärder. En sådan 
lag finns i Norge. Vad är erfarenheterna av den? 

Hälso- och sjukvård
Karl Grunewald skriver om hur man kan förbättra 
hälso- och sjukvården.

Sid 24

Att störa andras utveckling
Elisabet Frithiof skriver om hur särskoleelever uppfattar 
sin livssituation.

Sid 28

Trygghet eller utveckling?
Maud Deckmar skriver om sin son 
Fred som har utvecklingsstörning och 
autism. Hur ska ett bra stöd till honom, 
och till andra i hans situation, se ut?

Sid 15

Sid 26

LOV – ett fall bakåt
Kenneth Thorstensson kritiserar den nya lagen 
om valfrihet.

Den nya tillsynen
Nästa år är Socialstyrelsen återigen tillsynsmyndighet.

Beteendeträning - vår tids ideologi?
Mårten Söder och Bengt Finn ställer frågan om beteendeträningen 
kommit att bli den ideologi som styr personalens LSS-insatserna i t ex 
gruppbostäder.

Vad händer med LSS?
Intervju med Kenneth Johansson.

Vad innebär LOV?
Blir det mer valfrihet med den nya lagen? Sid 27
Varför är kommunerna så olika?
Barbro Lewin har undersökt skillnaderna i LSS-stödet.

Sid 30

Sid 32


