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PODD, VECKOPANELEN MED ANNIKA  LINDE, INGA-BRITT AHLENIUS, HEIDI STENSMYREN OCH
TOM BRITTON

Veckopanelen:
Coronaspecial
PROGRAMLEDARE: JÖRGEN HUITFELDT • 21 MARS 2020

Vi har upplevt en av de mest dramatiska veckorna i modern tid: Våra grannländer stänger sina
gränser, demokratier förbjuder människor att lämna sina hem och världsekonomin har tvärnitat
snabbare och mer oväntat än någonsin tidigare. 

Hur stort är hotet från det nya coronaviruset? Vad kan vi göra åt det? Och hur ska avvägningen
göras mellan  människoliv och risken för ekonomisk depression med massarbetslöshet och social
oro som följd.

I denna specialupplaga av Veckopanelen diskuterar fyra experter vad som ledde fram till dagens
situation, hur nuläget ser ut och vad som kan vänta framöver. Med Inga-Britt Ahlenius som har
lång erfarenhet som myndighetschef såväl utomlands som i Sverige, Tom Britton, professor i
matematik, Annika Linde, läkare, virolog och tidigare statsepidemiolog samt Heidi Stensmyren,
ordförande Läkarförbundet.
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FREDAGSINTERVJUN,
PODD

�

Fredagsintervjun: Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren har det politiska
ansvaret för svensk sjukvård, som nu står inför sin
sannolikt största utmaning hittills.

med 
Publicerad 20 mars 2020

INLÄGG, INLÄST, KULTUR

�

När kommer ditt corona moment

Skrattet fastnade i den hostande halsen: Vem av de här
människorna skulle skicka mig i graven? Kristoffer
Lieng skriver om sitt corona moment från
utegångsförbudets Frankrike.

med Kristoffer Lieng 
Publicerad 19 mars 2020

KULTUR

Så lyckades Taiwan sätta gräns för
spridningen

Hård och tidig kontroll vid gränsen är en faktor som
har gjort att Taiwan nu hyllas för sina framgångar i
kampen mot coronaviruset. 

av Ola Wong 
Publicerad 17 mars 2020

INLÄGG, INLÄST, KULTUR

�

”Vi var bland de första som fick
coronasmittan”

Flera medlemmar av en svensk familj som reste till
Italien på sportlovet insjuknade i corona. Här är deras
berättelse.

med Mattias Sjödin 
Publicerad 16 mars 2020

�
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Tidskriften Kvartal ska främja ett offentligt samtal präglat av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi är ett forum där goda argument bereds plats och där nya tankar, perspektiv
och

lösningar på samhällsproblem prövas. Kvartal ägs och finansieras av Insamlingsstiftelsen Kvartal och står fri från kopplingar till politiska partier och intresseorganisationer. 
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