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Bevakning av ny information om bioetik med fokus på hälso- och sjukvårdsetik.
Samlad information för mars och april 2020.
Research och sammanställning görs av Marie Chenik. Bevakningen är resultatet av ett ideellt arbete som startade juni 2016.
Ett nyhetsbrev skickas en gång/veckan till prenumeranter. Varje månad publiceras sammanställningen av nyhetsbreven på:
https://ki.se/lime/etik-i-praktiken Synpunkter och förslag välkomnas och skickas till marie.chenik@ki.se
För mer information se BIOETIKNYTT på: http://www.smer.se/
April
Arbetet i den palliativa vården vid livets slutskede har förändrats under coronakrisen. Rikard Skröder och Madhuri Gogineni, läkare på
Stockholms Sjukhem berättar om en ny verklighet, om svåra beslut och om anhöriga som inte kan besöka eller ta avsked på av sina nära
och kära på samma sätt som tidigare.
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/12581483?utm_source=permalink&utm_medium=sharing&utm_campaign=tv4play_sh
aring
Hur ska det gå till när vårdpersonal på grund av pandemiutbrottet av covid-19 och bristande resurser i sjukvården tvingas prioritera
vissa patienter framför andra?
Niklas Juth som är universitetslektor och docent i medicinsk etik vid institutionen Lime/Che på Karolinska Institutet och har medverkat
i att ta fram Socialstyrelsens principer för prioritering av intensivsjukvård under pandemin berättar.
https://ki.se/forskning/medicinvetarna-39-ar-du-prioriterad
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https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-med-nationella-principer-for-prioritering-inomintensivvard/
”Oroväckande etisk glidning i coronatider”. En debattartikel av företrädare för Svenska Läkaresällskapet.
https://www.svd.se/orovackande-etisk-glidning-i-coronatider
Replik. Socialstyrelsen: Etisk plattform från 1997 gäller.
https://www.svd.se/socialstyrelsen-etisk-plattform-fran-1997-galler
Replik. ”Rimligt att prioritera yngre vid platsbrist”. Av Rolf Ahlzén.
https://www.svd.se/rimligt-att-prioritera-yngre-om-platser-inte-racker
Slutreplik. ”Dessvärre har den senaste veckans händelser gett oss rätt i vår oro för en etisk glidning i sjukvården”. Det skriver
företrädare för Svenska Läkaresällskapet.
https://www.svd.se/risken-for-etisk-glidning-ar-en-realitet
”Det här säger jag inte till patienten”. Av Sara Heyman journalist och sjuksköterska.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/28/det-har-sager-jag-inte-till-patienten/
Sjuksköterskas död utreds som arbetsmiljöbrott.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2020/april/sjukskoterskas-dod-utreds-som-arbetsmiljobrott/
”Otydligt hur Sverige värderar coronarisker”.
En debattartikel av Kerstin Ivarsson, läkare, civilingenjör och säkerhetskonsult.
https://www.svd.se/otydligt-hur-sverige-varderar-coronarisker
Nuffield Council on Bioethics. Statement: COVID-19 and the basics of democratic governance.
https://www.nuffieldbioethics.org/news/statement-covid-19-and-the-basics-of-democratic-governance
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Överklagandenämnden för etikprövning ger grönt ljus för fallrapport utan etikprövning.
Enligt nämnden utgör det aktuella fallet inte forskning – och därmed ska ingen etikprövning ske.
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/04/fallrapport-ska-inte-etikprovas/
Utredning om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll överlämnad till socialministern den 22 april (mot bakgrund av
rapporteringen kring Nya Karolinska Solna). https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/utredning-om-offentlig-privatsamverkan-styrning-och-kontroll-overlamnad-till-socialministern/

Mars
Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset. Debattartikel av Anders Jansson, överläkare, ansvarig för hjärtMR och spirometri, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/03/Fullstandigtfelaktiga-rad-till-varden-om-risker-med-coronaviruset/
”Kanske är dessa två trender inte motstridiga trots allt”. En krönika av Adel Abu Hamdeh, ST-läkare.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/06/kanske-ar-dessa-tva-trender-inte-motstridiga-trots-allt/
Slarvande vårdpersonal måste ställas till svars. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/slarvande-vardpersonal-maste-stallas-till-svars31723
Epidemics Reveal the Truth About the Societies They Hit - A nation’s response to disaster speaks to its strengths—and to its
dysfunctions. By Anne Applebaum.
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/italys-response-to-coronavirus/607306/
Discussion paper. National Academy of Medicine. Washington, DC. Duty to Plan: Health Care, Crisis Standards of Care, and Novel
Coronavirus SARS-CoV-2. By John L. Hick et al.
https://nam.edu/duty-to-plan-health-care-crisis-standards-of-care-and-novel-coronavirus-sars-cov-2/
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Organ donation law in England is changing. https://www.organdonation.nhs.uk/uk-laws/organ-donation-law-in-england/
What the HEC-C? An Analysis of the Healthcare Ethics Consultant-Certified Program: One Year in. Claire Horner, Andrew Childress,
Sophia Fantus & Janet Malek (2020).The American Journal of Bioethics, 20:3, 9-18.
https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F15265161.2020.1714794
Många i Tyskland varnar efter ja till dödshjälp. https://www.svd.se/manga-i-tyskland-varnar-efter-ja-till-dodshjalp/om/dodshjalp-olfh
Medically Assisted Dying and Suicide: How Are They Different, and How Are They Similar?
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hast.1083
AMA Code of Medical Ethics’ Opinions Related to Organizational Influence in Health Care. https://journalofethics.amaassn.org/article/ama-code-medical-ethics-opinions-related-organizational-influence-health-care/2020-03
Royal College of GPs remains opposed to change in the law on assisted dying. https://www.rcgp.org.uk/aboutus/news/2020/february/royal-college-of-gps-remains-opposed-to-change-in-the-law-on-assisted-dying.aspx
Huntington’s disease. The limits of doctor-patient confidentiality tested in the UK.
https://www.bioedge.org/bioethics/the-limits-of-doctor-patient-confidentiality-tested-in-the-uk/13354
To all European researchers working in medical ethics: Would you considered publishing a paper, short article or report in the
European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) newsletter? The deadline next EACME newsletter is on April 1st. Please
contact the editor, Dr Giles Birchley (giles.birchley@bristol.ac.uk) for more details.
https://eacmeweb.com/
Sjuksköterskornas etiska råd har gett ut en ny skrift: Kollegialitet- för god omvårdnad
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/kollegialitet-for-god-omvardnad2/
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Ny podcast: Etik i vården. Lars Sandman, professor i etik, ordförande för etiska rådet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
https://sahlgrenskapodden.podbean.com/e/21-lars-sandman-etik-i-varden/
Föräldrar anklagade för skakvåld upplevde långvarig stress. Av Ulf Högberg. http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nyaron/2020/02/Foraldrar-anklagade-for-skakvald-upplevde-langvarig-stress/
Sverige kan inte delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar på grund av brister i lagstiftningen. Av 8
författare som representerar olika aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/viktig-forskninginom-akutsjukvard-stoppas-i-sverige-31669
Vart är vården på väg? Av 9 seniora professorer.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/02/Vart-ar-varden-pa-vag/
JO. Uttalanden om kvarhållningsskyldighet på sjukhus enligt LVM och kritik mot verksamhetschefen vid en psykiatrisk klinik för att
inte ha fattat ett kvarhållningsbeslut.http://www.jo.se/PageFiles/14884/5238-2018.pdf
Regeringen vill se minskade tvångsåtgärder för barn. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/regeringen-vill-seminskade-tvangsatgarder-for-barn/
Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Barnombudsmannen att kartlägga kunskap om hur barns och ungas hälsa och relationer
påverkas av pornografi. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/uppdrag-till-barnombudsmannen-om-pornografinsinverkan-pa-barn-och-unga/
SBU får i uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/regeringen-satsar-ytterligare-pa-psykisk-halsa/
Research in the time of coronavirus: keep it ethical. https://www.statnews.com/2020/03/02/research-public-health-emergencies-ethics/
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Coronavirus: should frontline doctors and nurses get preferential treatment?
https://theconversation.com/coronavirus-should-frontline-doctors-and-nurses-get-preferential-treatment-132385
Measures to contain and respond to COVID-19 should also be ethical, proportionate, and subject to robust democratic accountability.
https://www.nuffieldbioethics.org/blog/covid-19-public-health-public-trust-and-public-support
Compulsory isolation in the fight against coronavirus: a clash of human rights and public health. By Morgan Shimwell Nottingham
Trent University.
https://theconversation.com/compulsory-isolation-in-the-fight-against-coronavirus-a-clash-of-human-rights-and-public-health-132524
International Intensive Course for Facilitators in Moral Case Deliberation 2nd edition 7-10 June, 2020 and 19-20 January, 2021
Amsterdam. Contact & Information: Imke Schreurs trainingmb@vumc.nl Please see the attached Brochure.
Postgraduate Bioethics Conference: “Voices and Values in Bioethics”. 10th-11th September, 2020| University of Liverpool.
https://www.postgradbioethics.com/pgbc-2020
Caroline Miles Visiting Scholarship - The Ethox Centre - University of Oxford. Spend up to a month at the Ethox Centre working on a
topic relating to one of the Centre's four main research areas: global health ethics; clinical ethics; public health ethics; and research
ethics.https://www.ethox.ox.ac.uk/opportunities/about-caroline-miles

