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        Sid 4

Arbete med diagnoser
Två olika bilder av arbetet med barn och vuxna som har olika diagnoser.
            Funktionsolika, av Ellinor Bjertsjö.                   Sid     8
             Att förstå eller förklara, av Ingalill Stefansson.               Sid  11

Många som arbetar i gruppbostäder och dagliga verk-
samheter försöker förena arbetet med konstnärligt utö-
vande. En del lyckas, andra inte.

Dubbelliv

        Sid 14

Råd och stöd
Råd och stöd enligt LSS funderar inte! Karl Grunewald har undersökt hur 
olika landstingen arbetar med denna insats.

Till min kära dotter...
Olov Andersson har skrivit ett brev till sin dotter.         Sid 22

        Sid 24

Privat eller kommunal regi
Hur fungerar LSS-verksamheterna som marknad? Blev det bättre med 
privata utförare?

        Sid 26

Att leva med utvecklingsstörning och svår ångest
Kajsa Råhlander har skrivit en viktig bok om sin son.

        Sid 28

Att bli slagen
Stödet till personal som blir utsatta för våld måste förbättras.

Framtidens LSS-stöd
Metodinriktat arbete. Ständig dokumentation, utvärdering och 
uppföljning. Kommer personalens arbete att se ut så i framtiden?
Ett reportage från två nyöppnade gruppbostäder.

        Sid 30


