
UPPRÖRD.Tove Sander (s) – landstingspolitiker från Danderyd – tycker att Filippa Reinfeldt inte har varit riktigt renhårig i frågan om barnakutens öppettider eftersom den
nya majoriteten trots hennes tidigare hårda kritik inte ger avdelningen nattöppet. I sak anser dock Tove Sander att det är klokt av moderaterna att svänga i frågan.
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N Y H E T E R

Jag kallar det ett val-

svek, men ett klokt val-

svek. 

Svårt skadad i singelolycka vid Arninge
TÄBY. En singelolycka med en personbil inträffade på Arninge-
leden, strax norr om K-Rauta klockan fyra på söndagsmorgonen
när bilen av okänd anledning körde av vägen.

Två personer färdades i bilen och båda fördes till sjukhus.
Passageraren blev svårast skadad när denne slungades ur bilen.
Föraren klarade sig bättre och kunde lämna ett utandningsprov,
som visade att denne inte var onykter.

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80, 
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

TTOOVVEE  SSAANNDDEERR,, om Filippas löften om
nattöppet på Danderyds barnakut.

Filippa Reinfeldt (m) svi-

ker sitt vallöfte om öppet-

tiderna på Danderyds

sjukhus barnakut. Det blir

inget nattöppet.

– Förra mandatperio-

den var Filippa Reinfeldt

väldigt upprörd och tyck-

te att beslutet att stänga

nattöppet var vanvettigt.

Då är det märkligt att

man inte ändrat beslutet

mer än man gjort, säger

Tove Sander (s).

Som T&D berättade i fredags
beslutade den borgerliga
majoriteten i landstinget att
utöka öppettiderna på barn-
akuten till klockan 23.00. 

Men förra hösten lät det

annorlunda. Som nytillträtt
landstingsråd sade Filippa
Reinfeldt apropå framtiden
för avdelningen ”De ska ha
öppet dygnet runt och möj-
lighet att bedriva enklare
kirurgi”. 

OMSVÄNGNINGEN gör Tove
Sander (s), landstingspoliti-
ker från Danderyd,
upprörd. Framför allt mot
bakgrund av den skarpa kri-
tik som Filippa Reinfeldt le-
vererade mot den tidigare
rödgröna majoritetens be-
slut att stänga nattöppet. 

Men samtidigt anser
Tove Sander att beslutet i sig
är rimligt.

– Jag kallar det ett val-

svek, men ett klokt valsvek.
Äntligen har moderaterna
tagit sitt förnuft till fånga,
säger Tove Sander.

Enligt
henne hade
det dels inte
varit ekono-
miskt för-
svarbart att
hålla öppet

dygnet runt,
dels går det

inte att utföra enklare kirur-
gi då lokalerna inte är an-
passade för detta. 

MEN BÅDA DESSA sakförhål-
landen kunde moderaterna
och Filippa Reinfeldt ha tagit
reda på tidigare. Hon menar

därför att moderaterna inte
spelar schysst i frågan.

– De här pengarna kan
användas bättre på Astrid
Lindgrens barnsjukhus, det
har moderaterna tydligen
insett. Men jag förstår om
deras väljare är besvikna, sä-
ger Tove Sander.

SOM DET BLIR NU utökar man
öppettiden med två timmar
fram till klockan 23.00 på
kvällen. En förändring som
Tove Sander anser är medi-
cinskt motiverad för att barn
ska slippa flyttas till andra
avdelningar efter slutförd
behandling. I stället kan de
nu stanna kvar ytterligare
några timmar på barn-

akuten innan de åker hem.
Socialdemokraterna stod

bakom de förändrade öppet-
tiderna på barnakuten som
landstinget beslutade om 
i förra veckan.

FILIPPA REINFELDT kallar pra-
tet om det svikna vallöftet för
politisk retorik. Enligt henne
var situationen för ban-
sjukvården i länet så illa skött
när hon tog över efter valet,
att nattöppet på Danderyds
barnakut fick stå tillbaka för
mer pressande satsningar.

– När jag tillträdde såg jag
att situationen var oerhört
mycket allvarligare för
barnsjukvården än jag trod-
de och tillsatte en snabb-

utredning, säger Filippa Re-
infeldt.
Men löftet om nattöppet?

– Jag tror att folk förstår
att vi måste sätta de absolut
svårast sjuka barnen först.

Hon menar vidare att be-
slutet med utökade öppet-
tider (och fler behandlings-
tillfällen) ändå innebär bör-
jan på en successiv utbygg-
nad av barnsjukvården. För
den nuvarande majoriteten
kommer att göra fler sats-
ningar under mandatperio-
den, enligt Filippa Reinfeldt.

Att det än så länge inte
blir öppet dygnet runt skyl-
ler hon på sina företrädare.  

JOAKIM BRÖMS
joakim.broms@tdtidning.se

Moderaterna sviker vallöfte
om nattöppet på barnakuten
Filippa Reinfeldt (m) skyller på nödvändiga prioriteringar av svårt sjuka barn
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