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Det behövs nya regler för god man!
Det saknas regler i Föräldrabalken som kräver att en god man tillvaratar den 
företrädda personens självbestämmande, skriver Therése Fridström Montoya.
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Stirrbara kroppar
Kamilla Peuravaara skriver om det svåra i att vara kvinna och ung vuxen med 
ett avvikande utseende.

Hälsa – en mänsklig rättighet
I Göteborgsregionen har man försökt tillämpa FN-konventionerna om mänskliga 
rättigheter i vardagen på bland annat Angereds närsjukhus.
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LSS-utredningen har hamnat snett!
FUB:s ordförande, Thomas Jansson, ställer frågor till LSS-utredningen.
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Behoven styr på Forum Skill
Att blanda målgrupper är den bästa grej vi gjort, säger personalen på Forum Skill i 
Göteborg, som erbjuder både daglig verksamhet enligt LSS och arbetsträning.

Mamas Retro är Arvsfond-projektet som blev permanent.
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”Personalen famlar i blindo”
Det finns ofta stor osäkerhet hos personalen, när det gäller frågor om sex och samliv, 
säger Jack Lukkerz.
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Minskad stress med mindfullness
Personer med autism löper ökad risk för att få psykiska problem och att begå självmord. 
Kan mindfullness-övningar hjälpa?

Bra att veta om intellektuell funktionsnedsättning
SvenOlof Dahlgren tar upp tre områden som påverkas av 
en intellektuell funktionsnedsättning.
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Björknäs Dagliga verksamhet
har gjort ett skapandeprojekt ”till minne 
av Karl Grunewald”.
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Nu lever jag mitt drömliv
Therese Follin och hennes man har fått hjälp med föräldraskapet.   30

34Film som kognitivt stöd
Vad väntar ni på?, frågar Kerstin Gatu, som vill att vi ska filma mer.


