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intra
Prenumerera på Intra!

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till personal, tjäns-
temän, anhöriga och förtroendevalda och andra som är intresserade 
av funktionshinder och samhälle.

Intra kommer ut med fyra 36-sidiga nummer per år. 
En prenumeration kostar 340 kronor och gäller för fyra nummer när 
du än börjar.

Röster om Intra:
”Intra är väldigt användbar i mitt arbete. Artiklarna är bra som under-
lag till diskussioner på arbetsplatsträffar.”
Karin Örjegren, Områdeschef LSS, Vilhelmina.
"Jättebra tidskrift! Höjdpunkt när nytt nummer kommer!"
Margareta Hallner, FUB handledare, Västerås.
"Toppentidning som behövs i vår omsorgsvärld!"
Siv Pettersson, enhetschef, Hudiksvall.
"Intra är en mycket bra tidskrift som på ett enkelt och överskådligt sätt 
håller mig uppdaterad inom området."
Sonja Hägg, lärare omvårdnadsutbildning, Falköping
"Mycket bra artiklar och berättelser. Bra dynamik!"
Cathrine Andersson, enhetschef, Falun.
"Intra är mycket bra, lättläst och tydlig."
Eva Holmström, enhetschef, Nynäshamn.
"Intra är en b ra tidning med aktuella artiklar och bra undersökningar."
Gert Ivarsson, FUB:s förbundsstyrelse

Beställ din prenumeration från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se



2                                 INTRA 4 • 15

Den som är förtroendevald i kommunen 
behöver veta vad LSS-verksamheten är. 

Här förklaras det mesta.  

De nya politikerna
behöver utbilDning!

S kriften diskuterar rutiner och 
tillvägagångssätt vid övergrepp och 

missförhållanden inom LSS-verksamhet.

övergrepp gruppbostaDen

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk och moralisk 
karaktär i LSS-verksamheten. E n informativ skrift för alla som 

är gode män till personer med 
funktionshinder.

goD man

Kostnad för frakt tillkommer. Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  100 kr 
10 ex           80 kr per ex 

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex           80 kr per ex

V i har samlat det mesta och det bästa 
som skrivits om daglig verksamhet. 

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

Daglig verksamhet

Vikarien behöver veta mer!

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

lss och anDra lagar
och bestämmelser

Här finns alla de viktiga texterna sam-
lade. Perfekt för dig som vill veta vad 

som faktiskt gäller.
Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Vikarier som anställs behöver få en bra introduktion. 
Kanske är det någon av dem som blir ordinarie?

INTRAs välkommenfolder ger de nödvän-
diga kunskaperna för arbetet med stöd 
och service till personer med intellektuella 
funktionshinder.

På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga 
begreppen om jämlikhet, självbestämmande 
och integritet. Här finns tips och tankar om 
hur det är att vara ny i arbetet, här finns en 
kortfattad historik och texter som bl a avhandlar 
övergrepp, sekretess och begåvningshjälpmedel. 

INTRAs välkommenfolder har har tryckts i 6 upplagor och över 20 000 ex. 
Den används i LSS-verksamheter över hela landet.

Pris per ex  60 kr.
10 ex            40 kr per ex.

Karl Grunewalds bok 
”Omsorgsrevolutionen” ger 
en bred bakgrund till hur 
dagens LSS-stöd vuxit fram. 
Boken handlar om hur de 
avgörande åren mellan 1950 
och 2000 avhandlades i 
debatt och media. Den har 
228 sidor och är rikt 
illustrerad med över 
150 bilder.

Pris 200 kr.

"De många rösterna av och om 
personer med utvecklingsstörning och 
de fantastiska bilderna griper tag och 
gör personerna närvarande. Jag har 
ömsom gråtit och förfasat mig över de 
otroliga övergreppen, men också ibland 
lett åt härliga, lyckliga och positiva 
berättelser."
Barbro Lewin i UNIK

Omsorgsrevolutionen!


