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Regeringens LSS-utredare
”Jag hade inte tagit det här uppdraget om det handlade om försämringar”. Det 
säger Désirée Pethrus som har fått regeringens uppdrag att utreda LSS.
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Enköpingsmodellen
Att förverkliga LSS målsättningar med hjälp av personalens egen kompetens.

Allt fler får aktivitetsersättning
Hans Goine har forskat om aktivitetsersättningen. 

Pokémonjakt!
På föreningen Funkibator i Växjö motionerar man med hjälp av Pokémon Go.
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Brist på kunskap inom hälsovården
Helena Antonsson, forskare från Umeå, ser stora brister i den hälsovård som är 
riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning.
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En mammas erfarenheter och en pedagogs insikter
Gun Stenmark har skrivit en bok om hur det är att ha en son med diagnos.

KONFLIKT – om personalkonflikter i gruppbostäder
Om att komma som ny till en gruppbostad och känna att något är fel.

Två personalkonsulter intervjuas om personalkonflikter.

I Malmö har kommunen anställt psykologer för att bland annat stödja personalen.
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Vårdhund på besök
Att få umgås med en hund kan betyda mycket!
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Kan nagellack vara ett kognitivt stöd?
Kerstin Gatu fortsätter att guida oss till smarta kognitiva hjälpmedel.
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Maktutövning och medborgarskap
Niklas Altermark har skrivit en avhandling om hur personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning är delaktiga i samhället.

Borttappad barndom
Leif Hagberg kan se tillbaka på en barndom fylld av uppbrott och svek.
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Lathund vid läkarbesök
Goda råd till LSS-personal om man följer med någon på läkarbesök.
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