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Bättre hälsa!        Sid 16

Lex Sarah och personalen     Sid 8
Regeringens har lagt ett för stort ansvar på personalen när det upp-
står missförhållanden.

Psykiskt funktionshindrade är illa ute Sid 10
Många personer med psykiska funktionshinder får inte de insatser de har 
rätt till.

Femtio år efter normaliseringen  Sid 14
Fem nordiska forskare har jämfört utvecklingen i de nordiska länderna.

”Jag blev vuxen väldigt fort”  Sid 4
Siri Ambjörnsson berättar om sig själv och sin syster Nadja 
som har ett gravt funktionshinder.

I Vänersborg har man satsat stort för att förbättra 
hälsoläget för dem som har LSS-insatser.

Allvarligt tillstånd    Sid 22
Socialstyrelsens lägesrapport ger en dyster bild av hur utvecklingen av
 stödet till personer med funktionshinder har utvecklats.

Fysisk aktivitet – ett måste för alla.  Sid 19

Strid i Piteå                  Sid     6
Utmanande beteenden                          7
Socialstyrelsens nya strategi            9
Föreskrifter för elevhem              11
Sluten stödenhet  för personer som begått brott                 12
Samverkan mellan föräldrar och personal                        12
En störd dvd-film om det normala               20
Kommunen får inte ta betalt för matlagning                       21
Lex Sarah igen                           27
Lika unika                           27
Skollagen och autism              33
FUB:s nye ordförande                          34
Bilder som berättar              35
Omslagets konstnär              35

Dessutom

Att bli sedd som vuxen   Sid 24
Öie Umb Carlsson har forskat i vad livskvalitet betyder för personer med 
utvecklingsstörning.

Stora skillnader i domsluten  Sid 28
Harald Strand och Emanuel Mörk har undersökt hur förvaltningsrätterna 
dömer.

Inklusion blir exklusion   Sid 30
Lärare och föräldrar reagerar på utvecklingen inom LSS-stödet.

Försämrat jouravtal    Sid 32
Privatanställda i gruppbostäder protesterar mot jouravtalet.

Föräldrar som behöver stöd  Sid 13
Hur man bäst stödjer föräldrar med kognitiva funktionshinder.


