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miniminivå. För de övriga 
fem förslagen kan ersättning 
betalas ut på det sätt som  
Försäkringskassan i dag er-
sätter för »avstämningsmö-
te«, dvs man fyller i en enkel 
blankett för varje insats. 

Om man har en öppen re-
dovisning av i vilken grad oli-
ka enheter genomför dessa 
förslag uppnår man att enhe-
ter med hög följsamhet och 
goda resultat inte bara får en 
ekonomisk belöning utan 
också god reklam. 

Vilken invånare vill inte lista 
sig på en vårdenhet som har 
god telefontillgänglighet, er-
bjuder fast läkarkontakt, er-
bjuder kallelsesystem, gör in-
satser för att förebygga sjuk-
dom och skadlig polyfarmaci 
och gör systematiska an-
strängningar för att bli bättre? 

 ■ Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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■ Många vittnar om skol-  
hälsovård som inte fungerar 
optimalt. Rektor ansvarar för 
skolbudgeten, där även elev-
hälsan ingår. Allt fler elever 
per skolsköterska har rappor-
terats. Alla elever får inte den 
undervisning i ämnet »sex 
och samlevnad« som enligt 
svensk lag ska ges. 

Ungdomsmottagningarna når 
inte ut till alla och handlägger 
då det redan uppstått pro-
blem. De startades 1975 och 
finns över hela landet och fö-
regicks då av en ny abortlag-
stiftning. Vägledande för 
verksamheten var direktiv 
från Föreningen för Sveriges 
Ungdomsmottagningar 
(FSUM), och arbetet skulle 
främja minskat antal sexuellt 
överförda sjukdomar och för-
hindra oönskade graviditeter. 
Dessa mål har inte uppnåtts, 
som vi sett i all statistik. 

Dr Anders Milton har fått 
uppdraget att se över abort-
verksamheten men ännu inte 
kommit med en genomlys-
ning, som skulle ha varit fär-
dig i slutet av 2008. När får vi 
dessa synpunkter?

För att ge eleverna bättre 
kunskap i skolan borde bud-
geten vara öronmärkt för än-
damålet, och eftersom ung-
domsmottagningarna inte 
har kunnat bemästra vare 
sig abortproblematiken eller 
antalet sexuellt överförda 
infektioner borde en genom-
lysning av dess verksamhet 
vara rimlig efter över 30 års 
verksamhet – kanske också 
slås samman med skolhälso-
vården där skolläkare/skol-
sköterska ska ha budgetan-
svar.
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