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Mycket tid framför skärm fragmenterar tillvaron för 
barn och kan leda till koncentrationsproblem, försämrad 
språkutveckling och övervikt.  medicinsk kommentar Sidan 16

reflexion

»Arga doktorn« 
skrämmer mig
»Jag är rädd att programmet 
kan komma att provocera 
allmänheten och eventuellt 
spä på förakt och skepsis mot 
svensk sjukvård.«

SVT:s nya satsning heter »Arga 
doktorn«. Tanken är att patien-
ter som har hamnat snett i vår-

den ska kunna få hjälp av program-
mets läkare. Patientrekrytering sker 
via ett webbformulär där man kort får 
beskriva sitt fall och vem som är när-
mast ansvarig i vården. 

Redan nu är jag dock orolig att den 
»Arga doktorn« kommer att göra mig 
upprörd. Visst finns det brister i 
svensk sjukvård, men är detta rätt sätt 
att hantera dem? Det är svårt att för-
klara sjukvård, i synnerhet för mindre 
insatta och i »reality TV«-format. Hur 
balanseras »bra« TV och medicinsk 
relevans? Jag är rädd att programmet 
kan komma att provocera allmänhet-
en och eventuellt spä på förakt och 
skepsis mot svensk sjukvård. 

– Det är inte ett program där vi i 
första hand ska kräva ansvar från vår-
den, men visar det sig att det finns 
oegentligheter så är det klart att de 
ska redas ut, säger programledaren 
Catarina Rolfsdotter-Jansson till TT 
Spektra.

På sin hemsida skriver SVT att man 
bland annat vill informera om patien-
ters rättigheter och skyldigheter i 
vården. Jag hoppas att programmet 
kan leda till någonting konstruktivt, 
till exempel skapa bättre rutiner för 
vissa vårdkedjor eller bilda opinion 
som kan förmå våra beslutsfattare att 
inse effekterna av konstanta nedskär-
ningar och ökad administration. Jag 
hoppas dock inte att behandlande lä-
kare framställs som syndabockar. 
Några solskenshistorier från svensk 
sjukvård lär vi knappast få se och då 
är det viktigt att kritiken riktas rätt.

I höst får vi se vem som drabbas av 
den arga doktorns ilska. Under tiden 
råder jag alla andra läkare, arga såväl 
som glada, att bidra till en konstruk-
tiv, väl underbyggd debatt, förslagsvis 
här i Läkartidningen. 

Michael Wilczek
tf medicinsk redaktionschef
michael.wilczek@lakartidningen.se
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klinik & vetenskap Orsaker till dödsfall 
bland barn under fem år. Läs om millennie- 
målen för hälsa. Sidan 28

kultur Kan 
den som saknar 

fel anses vara 
fullkomlig? 

Niels Lynøe pro-
blematiserar 

forskares natur-
liga strävan ef-

ter excellens, 
och varnar för 
excellensens 
inte helt säll-

synta biverkan: 
akademisk hög-

färd. Sidan 39
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Mest lästa artiklar på Läkartidningen.se  
under 2012:
1. Stor oro efter att kollega polisanmälts för 

dataintrång (nr 43, sidan 1934)
2. Barnläkare har lägst lön – patologer tjä-

nar mest (nr 19, sidan 938)
3. Kombinerade antikroppar gav bra resul-

tat vid HER2-positiv bröstcancer (nr 4, 
sidan 150)

webbfrågan:
Bör användning av fyrverkeri- 
pjäser förbjudas?
Se LT Debatt nr 51–52, sidan 2332.

 
572 hade svarat den 7 januari kl 11.00.
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kunskap
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Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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