MC.2019-12-31

Bevakning av ny information om bioetik med fokus på hälso- och sjukvårdsetik.
Hösten 2019.
Research och sammanställning görs av Marie Chenik och publiceras på webbsidan: https://ki.se/lime/etik-i-praktiken
Etikbevakningen är resultatet av ett ideellt arbete som startade juni 2016.
Synpunkter och förslag skickas till marie.chenik@ki.se
För en kompletterande bevakning se BIOETIKNYTT på: http://www.smer.se/

December
Ny utredning. Socialdepartementet. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
För att uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i hela landet utser regeringen Peter Almgren till särskild
utredare.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/en-sammanhallen--god-och-nara-vard-for-barn-och-unga/
Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården - En stötta för rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. En
medicinsk kommentar av Göran Hermerén, senior professor och Nils-Eric Sahlin, professor; båda avdelningen för medicinsk etik,
Lunds universitet
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/11/Prioriteringsplattformen-kan-starka-fortroendet-for-varden/
Fundamentet i läkargärningen, individuell utredning, diagnostik, behandling och etik, håller på att ersättas med politiskt beslutade
utredningspaket och standardiserade vårdförlopp, utan att någon diskussion eller involvering av professionen skett. Av Stella Cizinsky
m.fl.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/11/Fundamentet-i-lakargarningen-riskerar-att-avskaffas/
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Nya Karolinska och ledarskapet – filmad diskussion. Samtalet kretsade kring det politiska ledarskapet, sjukhusledningens ledarskap
och konsulternas informella ledarskap och hur det påverkade utvecklingen av Nya Karolinska sjukhuset. Länk till filmen:
https://www.ledarna.se/om-ledarna/nyheter/nyheter/nya-karolinska-och-ledarskapet/
”Nedrustad forskning i Stockholm drabbar hela landet”. En text av Lars Klareskog, Anders Ekbom och Kerstin Brismar, seniora
professorer vid Karolinska institutet och tidigare överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset
https://www.dn.se/asikt/nedrustad-forskning-pa-karolinska-drabbar-hela-landet/
Efter varslen på 3 sjukhus i Stockholm granskar Inspektionen för vård och omsorg patientsäkerheten.
http://tt.omni.se/efter-varslen-ivo-granskar-patientsakerheten/a/QoWKMx
Dödshjälp är det ultimata sättet att spara resurser. En debattartikel om dödshjälp skriven av Lars Jacobsson professor emeritus i
psykiatri och 15 andra. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dodshjalp-ar-det-ultimata-sattet-att-spara-resurser-30366
”Att låsas in i en cell, en timme efter att man blivit änkling”. En krönika om dödshjälp av Karin Thunberg.
https://www.svd.se/att-lasas-in-i-en-cell-en-timme-efter-att-man-blivit-ankling
Man kan inte gå från död till födelse så snabbt, inte i huvudet. En krönika av Jakob Ratz Endler
specialistläkare, Khayelisha hospital, Kapstaden. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2019/11/Man-kan-inte-ga-fran-dodtill-fodelse-sa-snabbt-inte-i-huvudet/
Discussing death: Teaching clinicians how to broach tough topics with patients. By Holly MacCormick.
https://scopeblog.stanford.edu/2019/12/03/discussing-death-teaching-the-art-of-discussing-difficult-topics-with-patients/
https://scopeblog.stanford.edu/tag/discussing-death/
When waiting feels immoral: Fairness in the emergency department calls for empathy from all of us. By Jay Baruch.
https://www.statnews.com/2019/11/25/waiting-feels-immoral-fairness-emergency-department-empathy/
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Overcoming Unconscious Bias Takes Strategy and Collective Effort. By Uché Blackstock, MD.
https://www.acepnow.com/article/overcoming-unconscious-bias-takes-strategy-and-collective-effort/
Till sist…
Jag läste i SvD att Magnus Lindroth har avlidit 80 år gammal. Han var barnläkare verksam på neonatalavdelningen i Lund. Jag är
mycket tacksam att under många år ha haft honom som stöd och samtalspartner i mitt etikarbete. Så här skriver vänner och
arbetskamrater bland annat om honom: ”Framgångarna inom vården av svårt sjuka nyfödda barn ledde ibland till situationer då det
var tveksamt om fortsatt vård var meningsfull. Med stringens och tydlighet deltog Magnus i de etiska överväganden som är en del av
god sjukvård. Han var medlem i etikrådet på Lunds universitetssjukhus, arrangerade etikforum, och undervisade gärna i etiska frågor.
År 2005 belönades han med Hippokratespriset, Svenska läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet”.
Ingemar Engström har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2019. Han får priset ”för att han genom djup inblick i
etikens många dimensioner och lång klinisk erfarenhet fördjupat samtalet kring svåra medicinsk-etiska frågor”.
http://www.smer.se/nyheter/ingemar-engstrom-far-smers-etikpris-2019/
Smer seminarium: Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter. Datum: 2020-02-06. Tid: 9:30-17:00.
Plats: Drottninggatan 4.
http://www.smer.se/seminarier/vard-av-barn-och-unga-med-konsdysfori-kunskap-etik-och-barnets-rattigheter/
Barn som dör i vecka 42 lär skapa rubriker. Av Jona Elings Knutsson ST-läkare.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/stilla-gravidas-oro-med-mer-kommunikation-30668
Orosanmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa (nära tusen varje dag till socialtjänsten). Socialstyrelsens kartläggning
för 2018. Publicerat december 2019.
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nara-tusen-orosanmalningar-varje-dag-till-socialtjansten/
Ny rapport från Myndigheten för vårdanalys. Omotiverat olika. Socioekonomiska och regionala skillnader i cancervården.
https://www.vardanalys.se/rapporter/omotiverat-olika/
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En ny podd från Socialstyrelsen: Om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
http://socialstyrelsenpadjupet.libsyn.com/podcast/76-om-jmlik-vrd-fr-personer-med-intellektuell-funktionsnedsttning
Vården är ransonerad och du har rätt att veta hur. https://www.svd.se/varden-ar-ransonerad-och-du-har-ratt-att-veta-hur
Den offentliga sjukvården borde omedelbart sluta köpa in externa neuropsykiatriska utredningar, skriver Lars Jacobsson, professor
emeritus och överläkare på psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/09/sluta-kop-externa-adhd-utredningar/
Det är dags för SKR att inte bara byta namn, utan även vara beredda att ta ansvar i förhållande till sitt inflytande. Om SKR agerar som
en myndighet ska organisationen behandlas som en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen, skriver Fia Ewald.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-ar-en-fraga-om-demokratisk-anstandighet-skr-30621
Viktigt att statens krav på kvalitet blir tydligare. Av Karin Båtelson.
https://www.sjukhuslakaren.se/batelson-viktigt-att-statens-krav-pa-kvalitet-blir-tydligare/
Ny rapport ”Vem vårdar bäst?” till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Av Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi
vid Karolinska institutet. https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2018/03/2019_8-vem-v%C3%A5rdar-b%C3%A4st191202.pdf
Intuitivt tror vi att äldre lösningar är sämre än nya. Men enligt Lindy-effekten, en teori som menar att ju äldre en idé är, desto längre
kan den förväntas överleva, är det snarare tvärtom. Det skriver krönikör Adel Abu Hamdeh.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/06/tanka-nytt-ar-stort-men-tanka-ratt-ar-storre/
Genteknik. ”Att inte debattera är inte ett alternativ”. Av Karin Broberg m.fl. Lunds universitet.
https://www.svd.se/att-inte-debattera-ar-inte-ett-alternativ
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Human Genome Editing. AMA Journal of Ethics. Special issue. December 2019. Ethics, Values, and Responsibility in Human Genome
Editing. Sean C. McConnell, PhD and Alessandro Blasimme, PhD. AMA J Ethics. 2019;21(12):E1017-1020.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/ethics-values-and-responsibility-human-genome-editing/2019-12
Why does artificial intelligence discriminate? By Associate Professor Jeannie Marie Paterson and Dr Yvette Maker, University of
Melbourne.
https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/why-does-artificial-intelligence-discriminate
The rise and fall and rise again of bioethics. Blog post by Dave Archard.
https://www.nuffieldbioethics.org/blog/the-rise-and-fall-and-rise-again-of-bioethics
Bioethics and Political Philosophy: Nordic Perspectives. Workshop on Well-Being, Beneficence, and Harm. University of Iceland
(Skálholt Center). May 20–22, 2020. Deadline for abstracts: January 15, 2020. https://gregbognar.net/workshop-series/reykjavik/
Förslag om minskade tvångsåtgärder för barn. Regeringen föreslår i en ny lagrådsremiss en reglering av olika tvångsåtgärder för
patienter som är under 18 år.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/forslag-om-minskade-tvangsatgarder-for-barn/
Ny forskning: Wennerholm Ulla-Britt et al. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at
42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial BMJ 2019; 367 :l6131.
https://www.bmj.com/content/367/bmj.l6131
Gravida oroliga när sjukhus igångsätter olika. https://www.dn.se/nyheter/sverige/gravida-oroliga-nar-sjukhus-igangsatter-olika/
Förlossningsvården ska arbeta mer enhetligt för att förebygga att barn dör under sen graviditet. Socialstyrelsen ska utforma ett
nationellt kunskapsstöd till vården senast 30 juni 2021. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7371853
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Socialstyrelsen ska utreda hur statistik ska föras kring barn som oplanerat föds i hemmet eller på väg till sjukhus, rapporterar Sveriges
Radio Ekot. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/16/fodslar-utanfor-sjukhus-ska-kartlaggas-battre/
Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet. Lagen ökar rättssäkerheten men täcker inte alla omoraliska beteenden i
forskningen
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Etik-och-lakarroll/2019/12/Oredlighet-i-forskning--regleras-i-lag-fran-arsskiftet/
Låt inte patienterna läsa allt i journalen innan läkare hunnit prata med dem. Det skriver fyra överläkare vid onkologen i Kalmar i ett
öppet brev till socialministern.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/12/Overlakare-Satt-tidssparr-pa-vissa-journalanteckningar/
Politikernas våta drömmar: Visioner och värdegrunder. https://www.sjukhuslakaren.se/politikernas-vata-drommar-visioner-ochvardegrunder/
Dags att politikerna är öppna – vad i välfärden måste bort? Av Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, Saco.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-att-politikerna-ar-oppna-vad-i-valfarden-maste-bort-30770
”Vi är livrädda för att de svårast sjuka och sköra patienterna kommer dö i våra armar”, skriver Laura Björnström och Akil Awad,
initiativtagare till Stockholms sjukvårdsupprop. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/17/vi-ar-inte-oroliga-vi-ar-livradda/
It-projekt har blivit miljardcirkus. Av Fredrik Öberg, biträdande överläkare PMI anestesi och intensivvård, Karolinska
universitetssjukhuset Solna. https://www.svd.se/it-projekt-i-varden-har-blivit-miljardcirkus
Replik: ”Det behövs ett nytt journalsystem”. Av Stefan Schildt IT-direktör, Region Stockholm
och Mikael Ohrling ordförande i Programrådet för FVM. https://www.svd.se/det-behovs-ett-nytt-journalsystem
Slutreplik av Fredrik Öberg: ”Viktig kritik har mötts med tystnad”. https://www.svd.se/viktig-kritik-har-motts-med-tystnad
Privata vårdbolag prioriterar försäkringspatienter. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/12/Privata-vardbolag-prioriterarforsakringspatienter/
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Experter: Inte olagligt att låta försäkringspatienter gå före. https://www.dn.se/nyheter/sverige/experter-inte-olagligt-att-lataforsakringspatienter-ga-fore/
Sjukvård på lika villkor gör ingen patient gladare. https://www.svd.se/sjukvard-pa-lika-villkor-gor-ingen-patient-gladare
Marknadsresonemang går inte att tillämpa på sjukvård. Av Johan Hellström, specialist i psykiatri.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/18/marknadsresonemang-gar-inte-att-tillampa-pa-sjukvard/
Nya lösningar krävs för att komma till rätta med vårdens problem. Henrik Waldenström, öron-, näs- och halsläkare, Stockholm;
blivande geriatriker, Handengeriatriken, Handens Närsjukhus
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/12/Nya-losningar-kravs-for-att-losa-vardens-problem/
2 nya poddar från Socialstyrelsen:
Om utvärderingen av vården vid depression och ångestsyndrom. https://directory.libsyn.com/shows/view/id/socialstyrelsenpadjupet
Om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
http://socialstyrelsenpadjupet.libsyn.com/podcast/76-om-jmlik-vrd-fr-personer-med-intellektuell-funktionsnedsttning
2 nya rapporter:
SBU rapport: Könsdysfori hos barn och unga En kunskapskartläggning.
https://www.sbu.se/contentassets/ba7070c014854bdf9f1fa16a896038ee/konsdysfori-hos-barn-och-unga.pdf
Region Skånes rapport: Språktolkning inom hälso- och sjukvård – en fråga om mänskliga rättigheter.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/kc-migration-o-halsa/spraktolk-inom-halso--ochsjukvard---en-fraga-om-manskliga-rattigheter.pdf
Indragen rätt till tolk försämrar välfärden för alla. Av psykologen Minna Forsell.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/indragen-ratt-till-tolk-forsamrar-valfarden-alla-30847
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En röntgenläkare på Oskarshamns sjukhus har utvecklat ett digitalt översättningsverktyg som gör det lättare att kommunicera med
patienter som är dåliga på svenska. Det fungerar så bra att ingen tolk behövs i dag vid enklare undersökningar.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/13/fraser-pa-42-sprak-gor-tolken-overflodig/
What makes a good, high-quality doctor? Khorana MM, Khorana AA. Measuring Quality. JAMA. 2019;322(21):2077–2078.
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2756294
More Americans Are Dying at Home than in Hospitals. In a historic reversal, fewer patients are dying in hospitals. But experts warn
that many families are unprepared to care for seriously ill relatives at home. https://www.nytimes.com/2019/12/11/health/deathhospitals-home.html?smid=tw-nythealth&smtyp=cur
Clarity, honesty matter most in critical care talks with patients. High-stakes conversations with patients and families about critical
issues call for doctors to consider how their words are interpreted, Stanford researchers and experts say.
http://med.stanford.edu/news/all-news/2019/12/clarity--honesty-matter-most-in-critical-care-talks-with-patient.html?sf114648548=1
The Errant Ways We Talk About Brain Death. By Jordan Potter and Jason Lesandrini. Ethics Program, Wellstar Health System,
Atlanta. https://blogs.bmj.com/medical-ethics/2019/12/11/the-errant-ways-we-talk-about-brain-death/
AMA Policies and Code of Medical Ethics’ Opinions Related to Human Genome Editing.
Abigail Scheper. AMA J Ethics. https://journalofethics.ama-assn.org/article/ama-policies-and-code-medical-ethics-opinions-relatedhuman-genome-editing/2019-12
21st International Nursing Ethics Conference and 6th International Care Ethics Conference. June 6-7, 2020. Toronto, Canada.
https://bloomberg.nursing.utoronto.ca/pd/ethics-conference
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November
När något inte riktigt stämmer. En krönika av Christine Takami Lageborn. https://www.sjukhuslakaren.se/kronika/nar-nagot-interiktigt-stammer/
”Politiska beslut kommer avgöra hur läkare utreder”. En debattartikel skriven av Bengt Järhult distriktsläkare i Ryd.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/01/vi-lakare-blir-alltmer-en-tillfallig-funktion/
SVT Uppdrag Granskning. Karolinska och judehatet. En överläkare anklagas för att sprida antisemitism och trakassera judiska
kollegor på Sveriges största universitetssjukhus. Han omplaceras och får inte längre träffa patienter. Men vad visste Karolinska
egentligen - fanns det bevis för anklagelserna? https://www.svtplay.se/video/24361601?start=auto
Dödshjälp. Nu börjar rättegången om misstänkta barmhärtighetsdråpet i Nordingrå.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/nu-borjar-rattegangen-om-bamhartighetsdrapet-i-nordingra
Advokaten: ”Samhället har svikit dem fullständigt”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/thomas-bodstrom-samhallet-harsvikit-dem-fullstandigt
Transplantation och transparens. En debattartikel av Kristina Söderlind Rutberg, tidigare regionalt donationsansvarig läkare, Sydöstra
sjukvårdsregionen
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/11/Transplantation-och-transparens/
Förlossningsvård. Lisa Bjurwald Journalist och författare har väckt debatt med boken "BB-krisen - sveket vid livets början. "
https://www.vardfokus.se/tidningen/2019/nr-10-2019-10/hon-har-startat-ett-metoo-for-fodande/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/oktober/boken-bb-krisen-barnmorskor-svarar-pa-kritiken/
KI:s etikråd – ett forum för samtal om etik i forskning. Välkommen att träffa KI:s etikråd den 19 november kl. 15 - 17 under ett
seminarium med rektor Ole Petter Ottersen och panelsamtal med flera av ledamöterna i rådet.
https://nyheter.ki.se/kis-etikrad-ett-forum-for-samtal-om-etik-i-forskning
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Video of authors talking about the article they wrote for The American Journal of Bioethics: Authors Brent Kious & Margaret Peggy
Battin discuss their recently published Target Article, Physician Aid-in-Dying and Suicide Prevention in Psychiatry.
http://www.bioethics.net/2019/10/ajob-launches-its-first-target-article-video-commentary/
Microaggressions common in the medical workplace, Stanford study suggests.
https://scopeblog.stanford.edu/2019/10/31/microaggressions-common-in-the-medical-workplace-stanford-study-suggests/
Abram Brummett & Erica K. Salter (2019) Taxonomizing Views of Clinical Ethics Expertise, The American Journal of Bioethics,
19:11, 50-61, DOI: 10.1080/15265161.2019.1665729
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2019.1665729
Is bioethics fading away? By Michael Cook. https://www.bioedge.org/bioethics/is-bioethics-fading-away/13266
Tom Beauchamp & James Childress (2019) Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. The American Journal
of Bioethics, 19:11, 9-12, DOI: 10.1080/15265161.2019.1665402
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2019.1665402
The International Association of Bioethics’ 2020 World Congress of Bioethics will take place from June 19-21 at the University of
Pennsylvania. http://iab-website.iab-secretariat.org/2020-world-congress/
Save the date! 21st lnternational Nursing Ethics Conference & 5th International Care Ethics Conference June 6-7, 2020 in Toronto,
Canada. Theme: Sustaining Ethical Care through Resistance and Conscientious Commitment - details to come!
Rätten till liv först! Att diskutera dödshjälp för ME-sjuka, men samtidigt ignorera hur de behandlas och vilka svåra konsekvenser det
får för sjukdomsutvecklingen är orimligt och oärligt, skriver Malin Carlbom, Karin Alvtegen mfl debattörer.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ratten-till-liv-forst-30077
Vem ska bestämma över ditt livs slut? En debattartikel skriven av Anna Rundcrantz, anhörig.
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https://www.svd.se/vem-ska-bestamma-over-ditt-livs-slut
”Problem kring dödshjälp kan inte lagstiftas bort” skriver överläkaren och docenten Rickard L Sjöberg.
https://www.svd.se/problem-kring-dodshjalp-kan-inte-lagstiftas-bort
Antalet anmälda personuppgiftsincidenter har ökat under 2019. Det visar en ny rapport från Datainspektionen. Bland de tillsynsärenden
som myndigheten bedömer extra allvarliga berör sju svensk sjukvård.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/12/manga-anmalningar-till-datainspektionen-beror-varden/

Datainspektionen. Rapport. Anmälda persons uppgiftsincidenter januari till september 2019.
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/anmalda-personuppgiftsincidenter---jan-sept-20192.pdf
Ambulanssjuksköterskan bedömde att mannen spelade medvetslös och att det var en ”kulturell svimning”. Nu stäms arbetsgivaren
Västra Götalandsregionen av Diskrimineringsombudsmannen.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/november/stroke-bedomdes-som-kulturell-svimning--do-stammer-regionen/
”Människor med svår psykiatrisk problematik vårdas av outbildad personal”. En debattartikel skriven av Susanne Bejerot, överläkare,
Region Örebro län, professor, Örebro universitet och av Ann Lindgren, pedagog, centrala barn- och elevhälsan, Norrtälje kommun.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/13/manniskor-med-svar-psykiatrisk-problematik-vardas-av-outbildad-personal/
Rättsprinciper måste motiveras. Att använda rättsliga istället för politiska argument är lockande för att kortsluta samtalet. Skrivet av
Daniel Bergström Domstolsjurist. https://www.svd.se/rattsprinciper-maste-motiveras
Forskare har satt i systemsystem att köpa sig trovärdighet. Forskare har hård press på sig att publicera resultat, vilket skapat en
marknad för ”vetenskapsliknande” tidskrifter. En krönika skriven av Mats Reimer.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/forskare-har-satt-i-system-att-kopa-sig-trovardighet-29946
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Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt. Av Per Frankelius.
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2019/11/Innovation-handlar-om-att-nyttiggora-nagot-nytt-och-nyttigt/
Förslag till ny organisation på Karolinska förvärrar. Det skriver Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/forslag-till-ny-organisation-pa-karolinska-forvarrar-30106
Dialogen kring tillit i styrningen är livlig runtom i landet, skriver Lundaforskaren Louise Bringselius, som vill varna för fem vanliga
fallgropar när tillit ska implementeras i verksamheter.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/att-leda-med-tillit-far-inte-bara-bli-blomstersprak-30072
Inbjudan till Smer etikdag 2019 ”Styrningen av hälso- och sjukvården - var kommer etiken in?”. Kom och diskutera styrning på
djupet! Den 12 december, gratis. http://www.smer.se/seminarier/etikdagen-2019-vart-ar-vi-pa-vag-vilka-mal-och-varden-ska-styrahalso-och-sjukvarden/
Julian Savulescu Director of the Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics interviewed on ‘procreative beneficence’.
https://www.bioedge.org/bioethics/savulescu-interviewed-on-procreative-beneficence/13273
Hasting Center News. Five Things Bioethicists See in Our Future.
https://www.thehastingscenter.org/news/five-things-bioethicists-see-in-our-future/
What Hand Transplantation Teaches Us About Embodiment. Brock Bahler, PhD. AMA J Ethics. 2019;21(11):E996-1002. doi:
10.1001/amajethics.2019.996.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/what-hand-transplantation-teaches-us-about-embodiment/2019-11
Morley,G et al.(2019). ‘You wouldn’t do that to an animal, would you?’ Ethical issues in managing pain in patients with substance
dependence. British Journal of Pain. https://doi.org/10.1177/2049463719888551
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2049463719888551
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New Zealand to hold referendum on euthanasia. https://www.bbc.com/news/world-asia-50408033
Ny bok. I Nobelprisets skugga – upptäckare och bortglömda. Medicinarminnen av medicinprofessorn Gösta Gahrton. Han är
känd som den som introducerade benmärgstransplantationen i Sverige.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2019/11/Medicinarminnen-som-fangslar/
”Rättegångspodden” spelar upp anhörigas vittnesmål utan att fråga och mot deras vilja.”Podcast-Sverige saknar en etisk
självsanering” skriver debattörerna Ängla Eklund och Mårten Schultz från Institutet för Juridik & Internet.
https://www.svt.se/opinion/poddarna-behover-en-medietetik
Rättegångspoddens utgivare: ”Jag ser ingen anledning att följa pressetiken. Den svenska modellen för pressetik är svår att ta på
allvar”. https://www.svt.se/kultur/rattegangspoddens-utgivare-svarar-pa-kritiken
”Lagstifta om vård för de beslutsoförmögna”. Av Kenneth Johansson, Ordförande, Statens medicinsk-etiska råd.
https://www.svd.se/lagstifta-om-vard-for-de-beslutsoformogna
Socialminister har utsett Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som särskild utredare i
Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03).
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/sofia-wallstrom-ska-utreda-sjukvardens-investeringar/
Hur kunde makthavarna sälja våra liv? En krönika av Jona Elings Knutsson.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/hur-kunde-makthavarna-salja-vara-liv-30178
”Vården har blivit för merkantiliserad”. Några reflektioner från Kjell Asplund från de senaste 25 åren.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/varden-har-blivit--for-merkantiliserad/
Massuppsägningar inom sjukvården i Stockholm kommer få långtgående konsekvenser. Det är ett politiskt ansvar och kan omöjligen
skyllas på tjänstemän. Av Peter Wolodarski.
https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-ta-ansvar-for-haveriet-pa-karolinska-svenonius/
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Vårdpolitiker borde inte lova oss Rolls-Royce-vård. En krönika av Mats Reimer barnläkare i Mölnlycke.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/vardpolitiker-borde-inte-lova-oss-rolls-royce-vard-30214
”Dödshjälp kan aldrig hållas begränsad”. En debattartikel skriven av biskop Anders Arborelius, Benedicta Lindberg och Olof
Edsinger. https://www.svd.se/dodshjalp-kan-aldrig-hallas-begransad
Det är hög tid att utreda frågan om friheten att bestämma själv om livets slut, skriver Anna Rundcrantz i en slutreplik.
https://www.svd.se/tondova-argument-mot-dodshjalp
Liberalerna vill tillsätta en utredning om aktiv dödshjälp.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/18/l-vill-utreda-aktiv-dodshjalp/
Richard från Nordingrå döms till 1,5 års fängelse för dråp – gav dödshjälp till sin fru.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/richard-i-nordingra-gav-fru-dodlig-injektion-har-ar-domen-fran-tingsratten
The option of assisted dying is good for you even if you don’t want to die. By Ben Colburn University of Glasgow.
https://blogs.bmj.com/medical-ethics/2019/11/13/the-option-of-assisted-dying-is-good-for-you-even-if-you-dont-want-to-die/
Riisfeldt TD. A response to critics: weakening the ethical distinction between euthanasia, palliative opioid use and palliative sedation.
Journal of Medical Ethics Published Online First: 13 November 2019.
https://jme.bmj.com/content/early/2019/11/12/medethics-2019-105906?rss=1
Richard H Dees, Primum Non Nocere Mortuis: Bioethics and the Lives of the Dead. The Journal of Medicine and Philosophy: A
Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine. 19 October 2019.
https://academic.oup.com/jmp/article/44/6/732/5601103
Nuffield Council on Bioethics har en ny omgjord webbsida. https://nuffieldbioethics.org/
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Bristande förutsättningar för tillsynen av vård och omsorg. En rapport efter Riksrevisionens granskning av IVO.
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-28-bristande-forutsattningar-fortillsynen-av-vard-och-omsorg.html
”Dödshjälp är en förförisk idé – men problematisk”. En opinionstext av historikern och författaren Katarina Harrison Lindbergh.
https://www.svd.se/dodshjalp-ar-en-forforisk-ide--men-problematisk
Tvångssvården brister när mallen (standardiserade vårdplaner) går före.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/15/tvangssvarden-brister-nar-mallen-gar-fore/
En krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård. En krönika av Fanny Nilsson fristående skribent och underläkare.
https://www.dagensarena.se/opinion/en-krigsforklaring-mot-gemensamt-finansierad-vard/
Organisatoriska aspekter bör tas med i medicinska utvärderingar. En debattartikel av Måns Rosén, f d chef SBU; utredare av
högspecialiserad vård och kvalitetsregister.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/11/Organisatoriska-aspekter-bor-tas-med-i-medicinska-utvarderingar/
Jag kommer snart att drabbas av vårdval. En krönika av Henrik Widegren foniater vid Skånes universitetssjukhus.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/22/jag-kommer-snart-att-drabbas-av-vardval/
Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in? Det är temat för Smer etikdag i år. Datum: 2019-12-12. Tid: 9.30-16.00.
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm. Länk till program och anmälan: http://www.smer.se/seminarier/etikdagen-2019-vartar-vi-pa-vag-vilka-mal-och-varden-ska-styra-halso-och-sjukvarden/

Från utlandet
“Public Health, Private Illness” is a two-day interdisciplinary medical humanities conference for early career researchers. It will take
place on Wednesday 8th and Thursday 9th April, 2020, at Kelvin Hall in Glasgow, Scotland.
http://instituteofmedicalethics.org/website/images/PHPI_CfP.pdf
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Representing Communication, Compassion, and Competence in the Era of AI. Antonio Yaghy, MD, Jerry A. Shields, MD, and Carol
L. Shields, MD. AMA J Ethics. 2019;21(11):E1009-1013. doi: 10.1001/amajethics.2019.1009.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/representing-communication-compassion-and-competence-era-ai/2019-11
The American Journal of Bioethics. November Special issue Elisabeth Kübler-Ross.
Mark G. Kuczewski (2019) Everything I Really Needed to Know to Be a Clinical Ethicist, I Learned From Elisabeth Kübler-Ross. The
American Journal of Bioethics, 19:12, 13-18, DOI: 10.1080/15265161.2019.1674410
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2019.1674410
The Silent Crisis of Bioethics Illiteracy. By Jacob M. Appel on. November 5, 2019.
https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-silent-crisis-of-bioethics-illiteracy/

Huxtable, R., Ives, J. Mapping, framing, shaping: a framework for empirical bioethics research projects. BMC Med Ethics 20, 86
(2019) doi:10.1186/s12910-019-0428-0
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12910-019-0428-0
Nytt avtal med Elsevier ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning. (22 november 2019).
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2019-11-22-nytt-transformativt-avtalmed-elsevier-ger-obegransad-oppen-tillgang-till-svensk-forskning.html
Jennifer Doudna. CRISPR's unwanted anniversary. Science 15 Nov 2019: Vol. 366, Issue 6467, pp. 777.
https://science.sciencemag.org/content/366/6467/777.full

Oktober
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Ny SBU rapport. Ätstörningar. En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes
och hälso- och sjukvårdens perspektiv. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/atstorningar/?pub=40667
Lag förslag. Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. DS
2019:20. https://www.regeringen.se/4a8367/contentassets/28b3bef87ac34e69acb38e86f4f5b74a/ds-2019_20webb.pdf
Ohörda rop. Ett reportage om ”apatiska flyktingbarn” och en artikel av Ola Sandstig. https://magasinetfilter.se/granskning/ohorda-rop/
SvD podd. 24 september. Ledarredaktionen diskuterar apatiska flyktningbarn. Med Lydia Wålsten. Som gäster deltar Mattias
Göransson, Sanna Rayman och Karl Sallin. https://poddtoppen.se/podcast/1452591671/ledarredaktionen/apatiska-barn-talar-ut
Ny utredning. SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. Publicerad 01 oktober
2019. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen,
med fokus på jämlik vård. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/10/sou-201942/
Ny rapport. Vårdanalys. Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?
https://www.vardanalys.se/rapporter/granslosa-mojligheter-granslosa-utmaningar/
Vårdanalys ser ett stort behov av ”tydligare statlig styrning” när det gäller digital teknik i vården.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/30/digitaliseringen-ar-daligt-samordnad/
”Min patient … talar om godhet och omtanke, osjälviskhet och saftsoppa som man får ta så mycket man vill av”. En krönika av
Nina Cavalli-Björkman överläkare, specialist i onkologi, Uppsala. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2019/09/Minpatient-talar-om-godhet-och-omtanke-osjalviskhet-och-saftsoppa-som-man-far-ta-sa-mycket-man-vill-av/
Vårdplaner ofta rättsosäkra för tvångsvårdade patienter.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/oktober/vardplaner-ofta-rattsosakra-for-tvangsvardade-patienter/
En psykiatrisk vårdavdelning får kritik för dosering och kombination av läkemedel givna under tvång till patient med ätstörning. (Dnr
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8.2.1-33485/2018-11) http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Patientsakerhet/2019/10/Kritik-for-lakemedel-givna-under-tvang/
JO. Kritik mot en medicinklinik för att inte ha hämtat in patientens samtycke till användningen av sänggrindar och för bristande
dokumentation. http://www.jo.se/sv/
Etikprövningsmyndigheten står inför ett flertal utmaningar.
https://www.sjukhuslakaren.se/etikprovningsmyndigheten-star-infor-ett-flertal-utmaningar/
Liv och död får aldrig vara upp till en algoritm. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/liv-och-dod-far-aldrig-vara-upp-till-en-algoritm29398
Italy’s highest court rules that assisted suicide is permissible.
https://www.bioedge.org/bioethics/italys-highest-court-rules-that-assisted-suicide-is-permissible/13233
”Hälso- och sjukvården finns till för patientens skull och inte för personalens. Det är ingen rättighet att få arbeta inom hälso- och
sjukvården, vare sig generellt eller i ett specifikt yrke. Om det uppstår intressekonflikter i vården, vilket det ibland gör, så är
grundregeln att patientens intressen går först”, säger Mikael Sandlund ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk
etik i en kommentar.
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2019/halso--och-sjukvarden-ar-till-for-att-mota-patientens-behov-och-inte-personalens/
Våra trossyskon drabbas i en religionsfobisk tid. Debattartikel av Fredrik Modéus. Bishop. Växjö stift.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vara-trossyskon-drabbas-i-en-religionsfobisk-tid-29524
Sverige står inför ett vägskäl: att skydda kvinnor från sexuell och reproduktiv handel eller slå in på en linje där kvinnor och barn blir
varor på en global marknad. Det skriver företrädare för ett flertal organisationer. https://www.svd.se/tapp-till-kryphalen-somsurrogatforetag-utnyttjar
Stoppa omedelbart all behandling av könsdysfori för barn och unga vuxna. En debattartikel av Sven Roman specialist i barn- och
ungdomspsykiatri.
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https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/08/stoppa-omedelbart-all-behandling-av-konsdysfori-for-barn-och-unga-vuxna/
Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård. Trenden är densamma internationellt och regionalt i Sverige. En artikel av
Lars Jacobsson, professor emeritus, Umeå.
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/10/Stora-variationer-i-omfattning-av-psykiatrisk-tvangsvard-/
Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas.
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2019/10/Foraldrarollen-i-neonatalvarden-behover-anpassas-och-utvecklas-/
För få patienter känner till rätten till en second opinion. En debattartikel av cancerläkarna Kjell Bergfeldt, Göran Edbom och Roger
Henriksson.
https://www.dn.se/debatt/for-fa-patienter-kanner-till-ratten-till-en-second-opinion/
Det används onödigt mycket blod vid blodtransfusioner. Det menar chefsläkare Göran Günther vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Sjukhuset har därför infört ett projekt för att minska mängden blod vid transfusioner.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/03/patienter-ska-fa-mindre-blod/
How Should Decision Science Inform Scarce Blood Product Allocation? AMA J Ethics. 2019;21(10):E852-857. doi:
10.1001/amajethics.2019.852.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-decision-science-inform-scarce-blood-product-allocation/2019-10
The Value of Decision Science for Clinical Ethics. Raymond De Vries, PhD. AMA J Ethics. 2019;21(10):E825-830. doi:
10.1001/amajethics.2019.825.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/value-decision-science-clinical-ethics/2019-10
What Clinical Ethics Can Learn From Decision Science. Michele C. Gornick, PhD, MA and Brian J. Zikmund-Fisher, PhD, MA.
AMA J Ethics. 2019;21(10):E906-912. doi: 10.1001/amajethics.2019.906.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/what-clinical-ethics-can-learn-decision-science/2019-10
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The inescapable truth: palliative care is not enough—we can and should legislate for assisted dying. Arun Bhaskar consultant in pain
medicine and President of the British Pain Society. Bmj opinion.
https://blogs.bmj.com/bmj/2019/09/25/arun-bhaskar-the-inescapable-truth-palliative-care-is-not-enough-we-can-and-should-legislatefor-assisted-dying/
Bandini JI, Courtwright A, Zollfrank AA, et al. The role of religious beliefs in ethics committee consultations for conflict over lifesustaining treatment. Journal of Medical Ethics 2017;43:353-358. https://jme.bmj.com/content/43/6/353
Inbjudan till konferens från Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB) i Uppsala. Datum: 29 November 2019. Tema: Hur
reagerar människor på genetisk riskinformation? https://crb.uu.se/digitalAssets/812/c_812810-l_1-k_mtr-invitation.pdf
Anmälan: https://crb.uu.se/mind-the-risk/conference
Etikprövningsmyndigheten har från och med 2017-10-07 en ny rutin för att skicka in ansökningar.
https://etikprovningsmyndigheten.se/
SVT. Uppdrag Granskning. Tranståget. Del 2. https://www.svtplay.se/video/23978127/uppdrag-granskning/uppdrag-granskningsasong-20-avsnitt-8?start=auto
”Låt oss vaccinera oss mot algoritmsjukan”. God sjukvård är en bedömningssport och handlar inte om att checka av boxar på ett
papper, skriver Henrik Widegren.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/11/lat-oss-vaccinera-oss-mot-algoritmsjukan/
”Artificial intelligence is all the hype in medicine today. It's touted as being transformative like nothing else, reaching into virtually
every aspect of health care”.
Truog, R. D. (2019), Of Slide Rules and Stethoscopes: AI and the Future of Doctoring. Hastings Center Report, 49: 3-3.
doi:10.1002/hast.1041
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hast.1041
Podcast. AMA Journal of Ethics. Ethics Talk: How Can Decision Science Help Navigate Complex Health Decisions?
https://journalofethics.ama-assn.org/podcast/ethics-talk-how-can-decision-science-help-navigate-complex-health-decisions
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When doctors and parents disagree on how to treat a sick child the emotional and financial costs can be huge.
https://theconversation.com/when-doctors-and-parents-disagree-on-how-to-treat-a-sick-child-the-emotional-and-financial-costs-can-behuge-124677
Bioethicists defend euthanasia for mentally ill.
https://www.bioedge.org/bioethics/new-edition-of-ajob-considers-euthanasia-for-mentally-ill/13238

Rocksheng Zhong, Yingcheng Xu, Maria A. Oquendo & Dominic A. Sisti (2019) Physician Aid-in-Dying for Individuals With Serious
Mental Illness: Clarifying Decision-Making Capacity and Psychiatric Futility, The American Journal of Bioethics, 19:10, 61-63, DOI:
10.1080/15265161.2019.1654018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2019.1654018
Smers etikprisseminarium Etik i praktiken från förra veckan videofilmades. Det var tur för dem som inte kunde delta (som jag). Det
blev ett fantastiskt seminarium på så många sätt! Det fick jag höra från så många som skrev stödjande mail till mig efteråt. Så mycket
engagemang från alla! Så stor vilja att ta tag i gamla och nya utmaningar! Även Smer rankar seminariet bland de bästa som de
arrangerat. All min tacksamhet till alla föreläsare och till alla på Smer!
Webbfilmen finns tillgänglig på http://www.smer.se/webbfilmer/etikprisseminarium-etik-i-praktiken/
Etikprövningsmyndigheten har från och med 2017-10-07 en ny rutin för att skicka in ansökningar.
https://etikprovningsmyndigheten.se/
SVT. Uppdrag Granskning. Tranståget. Del 2. https://www.svtplay.se/video/23978127/uppdrag-granskning/uppdrag-granskningsasong-20-avsnitt-8?start=auto
”Låt oss vaccinera oss mot algoritmsjukan”. God sjukvård är en bedömningssport och handlar inte om att checka av boxar på ett
papper, skriver Henrik Widegren.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/11/lat-oss-vaccinera-oss-mot-algoritmsjukan/
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Omedvetet döljer jag min oförmåga genom att förklara att symtom kan vara psykiskt orsakade. Av Olle Hellström, allmänläkare, MD.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2019/10/Omedvetet-doljer-jag-min-oformaga-genom-att-forklara-att-symtom-kanvara-psykiskt-orsakade/
Regeringen stärker första linjens digitala vård. Regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård. För att stötta
regionernas utvecklingsarbete får Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 33 miljoner under 2019.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/regeringen-starker-forsta-linjens-digitala-vard/
Utredning av landstingens sjukvårdsinvesteringar. För att staten ska kunna få en tydligare bild av hälso- och sjukvårdens utveckling i
hela landet tillsätter regeringen en statlig utredning. Utredningen ska bland annat kartlägga landstingens planerade och pågående
investeringar samt analysera hur dessa förhåller sig till utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/utredning-av-landstingens-sjukvardsinvesteringar/
Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) är en kommitté som regeringen har inrättat (Dir. 2018:85). Kommittén har
publicerat en ny rapport som beskriver en undersökning som besvarats av mer än tvåhundra myndigheter.
https://www.kometinfo.se/nyheter/syn-pa-teknikutveckling-i-offentlig-sektor/#.XbFjz021vIU
Valdemar Erling är pristagare 2019 för Håkan Mogrens stipendium som instiftades 2012 på KI och delas ut "för och till insatser för
mänskligt välbefinnande. Han tilldelas det medicinska stipendiet 2019 för sitt engagemang och nydanande arbete med att sätta
patienten i centrum genom användandet av språket som ett avgörande verktyg i läkekonsten. Valdemar är överläkare och forskare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. https://ki.se/om-ki/hakan-mogrens-stipendium
Narrative Inquiry in Bioethics (NIB). Johns Hopkins University Press. NIB is dedicated to fostering a deeper understanding of
bioethical issues by engaging rich descriptions of complex human experiences. https://nibjournal.org/, https://muse.jhu.edu/issue/40259
När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala. En artikel av Joar Björk, ST-läkare, medicinkliniken,
Centrallasarettet Växjö, FoU Kronoberg; doktorand medicinsk etik, Karolinska institutet, Stockholm.
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Etik-och-lakarroll/2019/10/Nar-patienten-vill-ha-behandling-som-vi-inte-tror-ar-
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den-optimala/
Läs mer! 5 frågor till Joar Björk. Författarintervju.
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Forfattarintervjun/2019/10/5-fragor-till-Joar-Bjork/
Se Joars föreläsning på etikseminariet 17/10: http://www.smer.se/webbfilmer/etikprisseminarium-etik-i-praktiken/
Restraint in a Neurosurgical Setting: A Mixed-Methods Study. Holmgren A et al. Neurosurgery Nursing. Volume 133. January 2020,
Pages 104-111. Available online 27 September 2019.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878875019325367
Se författarens (Amina Holmgren) föreläsning på etikseminariet 17/10: http://www.smer.se/webbfilmer/etikprisseminarium-etik-ipraktiken/
Kelsey N. Berry, Norman Daniels & Keren Ladin. Should Lack of Social Support Prevent Access to Organ Transplantation? The
American Journal of Bioethics, 19:11, 13-24, DOI: 10.1080/15265161.2019.1665728
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2019.1665728
Lifesaving treatment for babies born at 22 weeks doesn’t mean abortion law should change. Dominic Wilkinson, Consultant
Neonatologist and Professor of Ethics, University of Oxford. https://theconversation.com/lifesaving-treatment-for-babies-born-at-22weeks-doesnt-mean-abortion-law-should-change-125845
Medical ethics is far too important to leave to doctors. By Søren Holm, Centre for Social Ethics and Policy, Department of
Law, University of Manchester, Manchester, UK.
https://blogs.bmj.com/medical-ethics/2019/10/25/medical-ethics-is-far-too-important-to-leave-to-doctors/
Leveranskrisen tydliggör systemfel i synen på upphandling. En debattartikel skriven av: Hans Lind och John Sandblad.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/30/leveranskrisen-tydliggor-systemfel-i-synen-pa-upphandling/
Misstänkt jäv på KI:s tandläkarutbildning – ”Stängd värld”. Kalla Fakta. Granskning.
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12507529
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Botarbehovet gör att vi inte är nöjda med att lindra. Krönika av Annika Janson barnläkare i Addis Abeba i Etiopien.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/18/botarbehovet-gor-att-vi-inte-ar-nojda-med-att-lindra/
”Ingen upplever och förstår världen på samma sätt”. En krönika av Adel Abu Hamdeh, ST-läkare, Psykiatri Sydväst.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/25/ingen-upplever-och-forstar-varlden-pa-samma-satt/
Nu kan röntgenpersonal få hjälp med översättning till andra språk vid mammografi. Verktyget finns på över 40 språk.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/oktober/mammografi-pa-manga-sprak/ Länk till verktyget: http://www.do-say.org/
Socialstyrelsen saknar svar på frågor om apatiska barn. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialstyrelsen-saknar-svar-pa-fragor-omapatiska-barn
Granskning lyfter ny debatt om apatiska flyktingbarn
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/granskning-lyfter-ny-debatt-om-apatiska-flyktingbarn
NKS-politikerna borde ha lyssnat på professionen. Av Anders Lundberg, styrelseledamot, Läkarförbundet
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Signerat/2019/10/NKS-politikerna-borde-ha-lyssnat-pa-professionenNKS-politikerna-borde-halyssnat-pa-professionen/
Politikerna har planerat vården som dårar. Blogg inlägg av Darius Barimani ST-läkare i kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset.
https://www.dagensmedicin.se/blogg/darius-barimani/2019/10/27/politikerna-har-planerat-varden-som-darar/

September
Tidningen Sjukhusläkaren. Tema Intensivvård. 11 artiklar. https://www.sjukhuslakaren.se/tema/iva-flyttar/
Sex intensivvårdsavdelningar i Sverige har under ett år ingått i en pilotstudie för att testa en ny donationsform. De har nu fått klartecken
att fortsätta. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nu-ska-antalet-organdonationer-i-sverige-oka
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Flera patienter har utan samtycke ingått i forskningsprojekt vid Stockholms centrum för ätstörningar, SCÄ.
https://www.svd.se/patienter-i-forskning--utan-samtycke-lagbrott
Den som anser sig frisk kan ofta vara den sjukaste. En krönika av Adel Abu Hamdeh, ST-läkare i psykiatri.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/den-som-anser-sig-frisk-kan-ofta-vara-den-sjukaste/
Socialstyrelsen. Ny podd (71). Om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin. https://www.socialstyrelsen.se/podd/

Sänkt åldersgräns för könskorrigering utreds igen av Socialstyrelsen. http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/09/Sanktaldersgrans-for-konskorrigering-utreds-igen/
Sahlgrenska utreds av DO efter ”kulturell svimning”.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/sahlgrenska-utreds-av-do-efter-kulturell-svimning/
Snabb tillgång till tolkning på många språk genom en app i mobiltelefonen. Det är principen som har testats i ett pilotprojekt i
Stockholmsvården. Tjänsten uppskattas av läkarna. Men den bör inte helt ersätta platstolkar, visar en ny rapport.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/09/Lakare-uppskattar-tolk-i-fickan/
En pensionerad dansk läkare har dömts för medhjälp till två självmord och ett självmordsförsök. Trots domen uppger läkaren att han
kommer att hjälpa fler att dö. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/09/Dansk-lakare-domd-efter-aktiv-dodshjalp/
European Congress on Paediatric Palliative Care. 2 - 4 September 2020. Kristiansand, Norway. https://eapc2020-cpc.no/
Christine Grady (2019) The Continued Complexities of Paying Research Participants. The American Journal of Bioethics, 19:9, 5-7,
DOI: 10.1080/15265161.2019.1643654 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2019.1643654
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Nakazawa E, Yamamoto K, Akabayashi A, et al. Will you give my kidney back? Organ restitution in living-related kidney
transplantation: ethical analyses. Journal of Medical Ethics Published Online First: 19 September 2019.
https://jme.bmj.com/content/early/2019/09/18/medethics-2019-105507
Hannah R. Sullivan. Voluntourism. AMA J Ethics. 2019;21(9):E815-822. This article explores ethical implications of IMV
(international medical volunteering), such as scope of practice, continuity of care, and erosion of local health systems, and offers a
personal perspective from a related field. https://journalofethics.ama-assn.org/article/voluntourism/2019-09
Vetenskapslunch: Den moderna döden. Tid: 10 oktober kl. 11.30-13.00. Plats: Capitol Bio, St Eriksgatan 82 Stockholm. Medverkande:
PC Jerskild, Oscar Wandery, Inga Lisa Sangregorio. https://www.capitolbio.se/filmerochbiljetter/821/
Inbjudan från Smer till Etikdagen 2019 den 12 december kl. 9.30-16.00. Vart är vi på väg? Vilka mål och värden ska styra hälso- och
sjukvården. Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm. Program presenteras inom kort. Anmälan:
http://www.smer.se/seminarier/etikdagen-2019-vart-ar-vi-pa-vag-vilka-mal-och-varden-ska-styra-halso-och-sjukvarden/
Jo beslut. Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga
rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen. http://www.jo.se/jo19260
http://www.jo.se/PageFiles/14042/7035-2017.pdf
Vad gör vi när ingen längre vet hur man gör? Skrivet av Lars Åberg författare och journalist.
https://www.svd.se/vad-gor-vi-nar-ingen-langre-vet-hur-man-gor
Att sjukskriva en patient måste rimligtvis ses som en behandlingsåtgärd som är nödvändig för att underlätta återhämtning och läkning,
skriver i en debattartikel Lars Jacobsson, professor emeritus, tidigare överläkare på psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/13/forsakringskassan-underminerar-lakarnas-auktoritet/
”Barmhärtighetsmordet”: Kvinna döms för dråp på sin make – två års fängelse.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kvinna-far-tva-ars-fangelse-for-drap-pa-sin-make
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Wife cleared of husband's 'mercy killing' murder. https://www.bbc.com/news/uk-england-stoke-staffordshire-49743727
The first prosecution of a Dutch doctor since the Euthanasia Act of 2002: what does the verdict mean? Blog. Journal of Medical Ethics.
https://blogs.bmj.com/medical-ethics/2019/09/17/the-first-prosecution-of-a-dutch-doctor-since-the-euthanasia-act-of-2002-what-doesthe-verdict-mean/
AMA. What to do when patient says, “I’d rather have a white doctor.”
https://www.ama-assn.org/practice-management/physician-health/what-do-when-patient-says-i-d-rather-have-white-doctor
https://www.ama-assn.org/practice-management/physician-health/inside-mayo-clinics-5-step-process-handling-biased-patients
Poetry and Medicin. Kittleson M. Mistakes. JAMA. 2019;322(10):984. doi:10.1001/jama.2019.5696
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749601
Rhodes R. Why not common morality? Journal of Medical Ethics Published Online First: 11 September 2019. doi: 10.1136/medethics2019-105621. This paper challenges the leading common morality accounts of medical ethics which hold that medical ethics is nothing
but the ethics of everyday life applied to today’s high-tech medicine.
https://jme.bmj.com/content/early/2019/09/10/medethics-2019-105621
“Medical ethics” is ethics by, for and about medics, not common morality, says bioethicist.
https://www.bioedge.org/mobile/view/medical-ethics-is-ethics-by-for-and-about-medics-not-common-morality-says-b/13217
Case and Commentary.How Should We Decide Whether and When Some Care Is Better Than No Care? Rachel Koch et al. AMA J
Ethics. 2019;21(9):E729-734. doi: 10.1001/amajethics.2019.729.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-we-decide-whether-and-when-some-care-better-no-care/2019-09
”Det behövs nya tankesätt för att hjälpa suicidala patienter”. På befolkningsnivå är den psykiatriska suicidpreventionen ett
misslyckande, skriver Jan Beskow, professor, psykiater och suicidforskare.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/11/det-behovs-nya-tankesatt-for-att-hjalpa-suicidala-patienter2/
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”Politikerna satsar för lite på den psykiska hälsan” skriver Danuta Wasserman, senior professor och suicidforskare vid Karolinska
institutet och ordförande i Europeiska psykiatriska föreningens etiska kommitté.
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/09/Politikerna-satsar-for-lite-pa-den-psykiska-halsan/
Ny rapport. Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer. Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/s/skillnader-i-psykisk-ohalsa-bland-aldre-personer/
Ny bok. Linda Boström Knausgårds bok ”Oktoberbarn” är en sorgeroman över att äktenskapet med Karl Ove Knausgård upplöstes.
Och på samma gång ett frontalangrepp mot svensk psykiatri och de elchocksbehandlingar hon utsattes för i efterdyningarna av
skilsmässan. https://www.svd.se/jag-ar-livradd-for-den-har-artikeln
En döende kvinna ber om ett sugrör – och ifrågasätts. https://www.svd.se/en-doende-kvinna-ber-om-ett-sugror--och-ifrågasätts
Förstå något mer än vad som skulle ha framgått ur en triageringsalgoritm. En krönika skriven av Josabeth Hultberg, specialist i
allmänmedicin, distriktsläkare VC Åby, Norrköping.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2019/09/-Forsta-nagot-mer-an-vad-som-skulle-ha-framgatt-ur-en-triageringsalgoritm/
Donationsutredningen kan leda till att vi förlorar möjliga donatorer. Debattartikel skriven av Sune Forsberg, överläkare, med dr,
verksamhetschef, Norrtälje Sjukhus, Karin Hildebrand, regionalt donationsansvarig läkare, Stockholm och Gotland och Magnus
Fux, överläkare, medicinskt ledningsansvarig, MIVA, Södersjukhuset.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/09/Donationsutredningen-kan-leda-till-att-vi-forlorar-mojliga-donatorer/
Svensk förening för Narrative Medicin bjuder in till den fjärde workshopen i Narrativ medicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset medicinkliniken Mölndal, den 17-18 januari 2020. Workshopen vänder sig till läkare, sköterskor och alla som arbetar i vården men
också till den som intresserar sig för berättelsens betydelse. Narrativ medicin är ett forum för medicin och humaniora. Här hittar du
hela programmet! Anmälan på regionkalendern VRG på denna länk senast den 1 jan 2020.
A doctor accused of failing to verify consent before performing euthanasia on a dementia patient has been cleared of any wrongdoing
by a Dutch court. https://www.bbc.com/news/world-europe-49660525
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Do doctors or parents get to decide what happens to sick children? The parents of a five-year-old girl who is on life support are going
to the High Court to challenge an NHS decision which is preventing them from taking her abroad. https://www.bbc.com/news/uk43893709
The Nurse’s Role When a Patient Requests Medical Aid in Dying. ANA. Revised position statement.
https://www.nursingworld.org/~49e869/globalassets/practiceandpolicy/nursing-excellence/ana-position-statements/social-causes-andhealth-care/the-nurses-role-when-a-patient-requests-medical-aid-in-dying-web-format.pdf
Is Updating the WMA Physician’s Pledge Enough? Ben Bowman and Brian Callender, MD. AMA J Ethics. 2019;21(9):E796-800. doi:
10.1001/amajethics.2019.796. https://journalofethics.ama-assn.org/article/updating-wma-physicians-pledge-enough/2019-09
Powell R, Scarffe E. Rethinking Disease: a fresh diagnosis and a new philosophical treatment. Journal of Medical Ethics Published
Online First: 02 July 2019. doi: 10.1136/medethics-2019-105465 https://jme.bmj.com/content/early/2019/09/04/medethics-2019105465
Seminariet Etik i praktiken den 17/10 12:30- 17:00 flyttar till en större lokal. Platsen för seminariet blir Bankhallen, Malmtorgsgatan 3
(i centrala Stockholm). http://www.smer.se/seminarier/etikpristagarens-seminarium-2019-etik-i-praktiken/
Inbjudan till Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag den 29 november 2019. Tema: Prioriteringar – en del av
läkekonsten? Att delta i Etikdagen år kostnadsfritt. https://svse.invajo.com/event/svenskal%C3%A4kares%C3%A4llskapetochsverigesl%C3%A4karf%C3%B6rbund/etikdagen2019prioriteringar%
2Cendelavl%C3%A4kekonsten
”I Helsingfors mötte jag en läkare som inte behandlade mig som en hund”. En text skriven av Lena Andersson författare och fristående
kolumnist i Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/lena-andersson-i-helsingfors-motte-jag-sa-en-lakare-som-inte-behandlade-migsom-en-hund/
Könsdysfori. DN Debatt. ”Vi kräver att vården slutar experimentera med våra barn. Vi kräver omsorg och vård för våra barns lidande
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– inte en lång kö till kirurgiska och medicinska experiment”, skriver Jannika Häggström med 16 andra föräldrar.
https://www.dn.se/debatt/vi-kraver-att-varden-slutar-experimentera-med-vara-barn/
DN Debatt. ”Staten klarar inte målen för hälso- och sjukvården” skriver tre vårdchefer.
https://www.dn.se/debatt/staten-klarar-inte-malen-for-halso-och-sjukvarden/
DCD-donationer. Enligt rapporten efter pilotfasen med 6 sjukhus ser projektets säkerhetskommitté inga risker med att genomföra DCDprocesser utifrån det aktuella protokollet. http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/09/Fritt-fram-for-fler-donationer-eftercirkulationsstopp/
SBU. Ny rapport. Förebyggande insatser för att minska tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrisk vård av vuxna.
https://www.sbu.se/2019_07?pub=40080
Är empati bara en lömsk form av härskarteknik? Empati har ett oförtjänt gott rykte. Det menar i varje fall den tyske kognitionsforskaren
Fritz Breithaupt som i en ny bok hävdar att empati mer sällan än vi vill tro vilar på eller leder till medkänsla och omsorg om andra.
En text av Fredrik Svenaeus. https://www.svd.se/ar-empati-bara-en-lomsk-form-av-harskarteknik
Techexperter runt om i världen bromsar in och börjar ställa etiska och filosofiska frågor om det de skapat. Så vad säger en filosof om
vårt moderna informationssamhälle? https://www.svt.se/kultur/asa-wikforss
Biotechnology and the Future of Medicine. The 2020 Harvard Medical School (HMS) Annual Bioethics Conference will be held from
March 9-10, 2020. https://bioethics.hms.harvard.edu/annual-bioethics-conference
International AI ethics panel must be independent. France and Canada are establishing an international committee to advise on the
ethics of artificial intelligence. The group should be supported and shielded from undue influence.
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02491-x

Spiegel P, Kass N, Rubenstein L. Can Physicians Work in US Immigration Detention Facilities While Upholding Their Hippocratic
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Oath? JAMA. Published online August 30, 2019. doi:10.1001/jama.2019.12567
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749507

Juli-augusti
Smer. Etikpristagarens seminarium 2019: Etik i praktiken. Datum: torsdagen den 17 oktober 2019. Tid: 12.30 – 17.00. Plats:
Karolinska institutet, Tomtebodavägen 18 A, sal David.
Mottagaren av Smers etikpris 2018, Marie Chenik, har valt etik i praktiken som tema för sitt etikpristagarseminarium. Etik i praktiken
bygger på tillämpningen av normer och värderingar i den kliniska vardagen genom etisk reflektion och etisk diskussion och genom att
koppla teoretisk reflektion med praktisk erfarenhet. Seminariet samlar forskare och praktiker som kommer att belysa ämnet från olika
synvinklar och berätta om exempel från olika platser, från Harvard i USA till Skåne, Kronoberg och Stockholm.
Seminariet är kostnadsfritt – välkommen med din anmälan!
http://www.smer.se/seminarier/etikpristagarens-seminarium-2019-etik-i-praktiken/
Symposium på Svenska Läkaresällskapet den 18 september 2019 kl. 13-17. Medicinska moraler och skandaler – ett symposium om
vetenskapens etiska gränser. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/medicinska-moraler-och-skandaler/
Läs mer. Ny antologi Medicinska Moraler och Skandaler: Vetenskapens (etiska) gränser.
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/folder-medicinska-moraler.pdf
Region Värmland har en webbsida Etik i vården med information om etik.
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/etik-i-varden/
“Medicinera rätt” – rimligt att patienter får delta i beslut om medicinering.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/Medicinera-ratt--patienter-bor-delta-i-beslut-om-medicinering/
Det är dags att diskutera frågan om hemförlossningar sakligt och baserat på forskningsevidens, skriver barnmorskan och professor
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emerita Ulla Waldenström i en debattartikel. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/02/hyckleri-kring-hemforlossning/
Apropå! En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi. En debattartikel av Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin,
Karolinska institutet. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/08/Apropa-En-vardutveckling-bortom-den-vildaste-fantasi/
Krönika. Vården ur en anhörigs perspektiv. https://www.sjukhuslakaren.se/kronika/varden-ur-en-anhorigs-perspektiv/
Gav frun dödshjälp – ställs inför rätta för dråp. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/gav-frun-dodshjalp-atalas-for-drap
Transgender treatment for kids finally under ethical scrutiny.
https://www.bioedge.org/bioethics/transgender-treatment-for-kids-finally-under-ethical-scrutiny/13152
”Allt kan inte diagnostiseras med AI”. Allmänläkare som inte lärt sig möta det outtalade i patienters berättelser kanske ser roboten
som en lättnad, skriver Olle Hellström, pensionerad allmänläkare.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/18/allt-kan-inte-diagnostiseras-med-ai/
Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff. Publicerad 18 juli 2019.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/07/etikprovning-av-forskning--tydligare-regler-och-skarpta-straff/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/07/Regeringen-gar-inte-vidare-med-kritiserat-forslag-om-obeprovade-metoder/

Det finns krafter som motverkar aborträtten. Det säger Barnmorskeförbundets ordförande med anledning av att kvinnokliniken i
Karlskrona sedan årsskiftet sållar bort abortvägrare vid nyanställningar.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/17/barnmorskeforbundet-abortratten-maste-forsvaras/
Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en region för att blodprover togs under ett ingrepp utan att patienten gett sitt medgivande
eller informerats. Patienten var sövd. (Dnr 8.2.1-9109-11)
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Patientsakerhet/2019/07/Ivo-kritik-for-provtagning-utan-medgivande/
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Vårdgivare verkar inte känna till hur det nya klagomålssystemet fungerar. Det konstaterar Patientnämnden i Region Stockholm i en
skarp skrivelse till Socialstyrelsen. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/07/Patientnamnd-Vardgivare-har-dalig-kunskap-omklagomalssystemet/
Försöken med värdebaserad vård har trängt undan andra angelägna satsningar. Vi bör vara bättre rustade framöver när nya modeller
förs fram, slår tankesmedjan Leading Healthcare fast i en ny rapport. https://www.svd.se/varning-for-overtro-pa-styrmodeller-i-varden
Behovet av etiska analyser. Harriet Wallberg har den 4 juli 2019 fått i uppdrag att analysera behovet av etiska analyser på nationell
nivå inom det medicinska området. Hon ska även se över Statens medicinsk-etiska råds uppdrag och redovisa för- och nackdelar med
möjliga organisationsformer. http://www.smer.se/nyheter/harriet-wallberg-ska-se-over-radets-uppdrag/
Utredare Kjell Asplund svarar på min kritik avseende ”KAV-utredningen”. Hanna Brus.
https://www.dagensmedicin.se/blogg/hanna-brus/2019/07/04/utredare-kjell-asplund-svarar-pa-min-kritik-avseende-kav-utredningenoch-regleringen-av-alternativmedicin2/
Moraliskt fel att inte låta släktingar ta del av DNA-test.
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/07/Moraliskt-fel-att-inte-lata-slaktingar-ta-del-av-DNA-test/
En patient tog sitt liv efter att ha fått besked om prognos. Sjukhuset får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för brister i
omhändertagandet. (Dnr 8.2-32174/2017-37)
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Patientsakerhet/2019/07/Ivo-kritik-for-brister-i-anslutning-till-besked-om-cancerprognos/
Etiska principer kom i fokus när politiker, profession och akademiker tog tag i en stor och svår fråga under Almedalsveckan: Vem blir
utan vård när resurserna inte räcker?
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/07/KD-Det-ar-dags-for-en-ny-prioriteringsutredning/
Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en läkare för att inte ha avbrutit en endoskopisk undersökning av gallvägarna i ett tidigare
skede. (Dnr 8.2.1-12225/2018-32)
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Patientsakerhet/2019/07/Lakare-kritiseras-for-att-inte-ha-avbrutit-undersokning/
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Amning minskar – stoppa oetisk reklam. https://www.svd.se/amning-minskar--stoppa-oetisk-reklam
I de lägen där tvångsåtgärder bedöms som nödvändiga är det viktigt att det finns en tydlighet i hur lagstiftningen ska tillämpas, skriver
fem debattörer i en replik till bland andra Kerstin Evelius och Anders Printz.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/20/vi-vill-fortsatta-problematisera-smartphones-i-tvangsvard/

För att kunna bedöma en sjuksköterskas lämplighet att utöva sitt yrke hämtade Ivo in sjuksköterskans sjukjournal. Det är dock mycket
oklart om lagen tillåter en sådan åtgärd, enligt JO som anser att lagstiftningen bör ses över.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/juni/tveksamt-om-ivo-far-begara-ut-sjukskoterskas-journal/
Vi måste minska koldioxidutsläppen drastiskt redan nu. Forskare och universitet bör stå i frontlinjen för ett evidensbaserat
förhållningssätt till klimatfrågan, i teori och praktik. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/07/Svenska-forskare-maste-foregamed-gott-exempel-i-ansvarsfullt-resande/
En äldre man i Göteborg dödförklarades i februari utan att anhöriga underrättades, rapporterar Göteborgs-Posten.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/16/pa-barhus-tre-manader--anhoriga-fick-ej-veta/
Omvårdnadsteorierna – med blandade känslor.
https://akutdoktorn.wordpress.com/2019/07/07/omvardnadsteorierna-med-blandade-kanslor/
Ny informationsskrift. Våga tala om psykisk ohälsa! Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det
naturliga åldrandet. Fem myndigheter presenterar gemensamt en ny broschyr, som riktar sig till äldre personer och närstående.
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/vaga-tala-om-psykisk-ohalsa/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-27.pdf

Sommarens debattartiklar om dödshjälp i Dagens Medicin
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Det finns ingen automatisk process som leder till att ständigt nya patientgrupper får dödshjälp, skriver Juha Hänninen i en replik.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/19/ar-det-sluttande-planet-verkligen-sluttande/
Det är dags att dödshjälp blir en medborgarfråga, för vi läkare har sagt allt som kan sägas, skriver Jörg Carlsson i ett sista inlägg i
debatten om dödshjälp.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/15/lakare-och-rika-har-redan-mojligheter/
Varje dödshjälpssystem kommer med nödvändighet att innehålla betydande element av godtycke och osäkerhet, skriver åtta debattörer.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/14/erfarenhet-och-forskning-talar-emot-dodshjalp/
En legalisering av dödshjälp legitimerar och normaliserar en uppfattning att även andra resurskrävande människor gör bäst i att dö,
skriver Sven Román och Fabian Ståhle. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/13/dodshjalp-har-aldrig-kunnat-begransas/
Dödshjälp i glesbygd vore en svår nöt att knäcka. En replik skriven av överläkaren Lars Breimer.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/12/dodshjalp-i-glesbygd-vore-en-svar-not-att-knacka/
Ett läkarassisterat döende enligt Oregonmodellen är inget självmord i ordets psykiatriska mening, skriver Johan Cullberg, professor i
psykiatri, i debatten om dödshjälp. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/09/det-ar-skillnad-pa-sjalvmord-och-assisterat-doende/
”Dödshjälp prioriteras framför andra alternativ” skriver Sven Román och Fabian Ståhle i en replik.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/07/dodshjalp-prioriteras-framfor-andra-alternativ/
Om vi integrerar läkarassisterad, frivillig dödshjälp i den palliativa vården så får döende patienter bästa möjliga vård, skriver Juha
Hänninen konsult och tidigare överläkare inom palliativ vård i Finland i en replik.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/06/vi-maste-vara-arliga-och-erkanna-faktum/
Palliativ vård klarar inte allt. Replik skriven av Staffan Bergström, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, ordförande
i föreningen Rätten till en värdig död.
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https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/01/palliativ-vard-klarar-inte-allt/
Rätten till sin död blir lätt en plikt att dö. En debattartikel skriven av: Sven Román och Fabian Ståhle.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/25/ratten-till-sin-dod-blir-latt-en-plikt-att-do/
”De som är negativa till dödshjälp tror jag, bland annat, inte vill konfronteras med frågan om den egna döden”, skriver läkaren Tom
Åhrén.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/11/jag-vill-inte-uppleva-nagot-liknande-igen/
Min kompetens sträcker sig inte till att säkerställa vilka patienter som är tillräckligt beslutskapabla för att få min hjälp att dö, skriver
Gunnar Eckerdal i en replik till Juha Hänninen.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/04/fa-ar-medvetna-om-sakerhetsriskerna-med-dodshjalp/
”Rätt till liv” är inte liktydigt med ”plikt att leva”, det skriver Juha Hänninen konsult och tidigare överläkare inom palliativ vård i
Finland. Medverkar vid ett seminarium om frivillig dödshjälp i Almedalen på Gotland.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/26/frivillig-dodshjalp-bor-vara-en-integrerad-del-av-palliativ-vard/

Artiklar m.m från utlandet

A Dutch doctor has appeared in court after performing euthanasia on a patient suffering with severe dementia. Prosecutors say the
doctor did not do enough to verify consent. It is the first such case since the Netherlands legalised euthanasia in 2002.
https://www.bbc.com/news/world-europe-49478304
Data and Stories in Digital Health Care. Mixed Methods for Medical Humanities. Call for papers (deadline October 1, 2019) for an
interdisciplinary workshop in Medical Humanities, 5-7 December 2019, Charité – University Medical Center Berlin.
Contact: susanne.michl@charite.de & wohlmann@uni-mainz.de
How Should Medical Education Better Prepare Physicians for Opioid Prescribing? Rohanit Singh and Gary W. Pushkin, MD . AMA J
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Ethics. 2019;21(8):E636-641. doi: 10.1001/amajethics.2019.636.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-medical-education-better-prepare-physicians-opioid-prescribing/2019-08
Things people say—or don't say—at the doorway between life and death.
https://medium.com/spiralbound/dying-words-arent-what-i-imagined-60d0f7f90cc5
China approves ethics advisory group after CRISPR-babies scandal. https://www.nature.com/articles/d41586-019-02362-5
How Should Unaccompanied Minors in Immigration Detention Be Protected From Coercive Medical Practices? Learning module.
AMA Journal of Ethics. https://edhub.ama-assn.org/ama-journal-of-ethics/module/2737016
A Call for True Medical Assistance in Dying for Minors. https://blogs.bmj.com/medical-ethics/2019/07/28/a-call-for-true-medicalassistance-in-dying-for-minors/
Montgomery A, Panagopoulou E, Esmail A, Richards T, Maslach C. Burnout in healthcare: the case for organisational change. BMJ
2019; 366 :l4774 https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4774
Carl Edvard Rudebeck (2019) Relationship based care – how general practice developed and why it is undermined within
contemporary healthcare systems. Scandinavian Journal of Primary Health Care, DOI: 10.1080/02813432.2019.1639909
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2019.1639909
Ethics of Emergency Preparedness . Issues in planning for patient care during disasters. By Alison Parmar.
https://bioethicsjournal.hms.harvard.edu/summer-2019/ethics-emergency-preparedness
Choosing Death over Suffering. Informing Patients about Physician Aid in Dying. By Amber Comer.
https://bioethicsjournal.hms.harvard.edu/summer-2019/choosing-death-over-suffering
Svantesson M, de Snoo-Trimp JC, Ursin G, et al. Important outcomes of moral case deliberation: a Euro-MCD field survey of
healthcare professionals’ priorities. Journal of Medical Ethics Published Online First: 18 July 2019. doi: 10.1136/medethics-2018-
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104745
https://jme.bmj.com/content/early/2019/07/17/medethics-2018-104745
New Jersey (N.J.) will let terminally ill patients decide when it’s time to die, beginning august 1.
https://www.njleg.state.nj.us/2018/Bills/PL19/59_.PDF
How Should Unaccompanied Minors in Immigration Detention Be Protected From Coercive Medical Practices? Malina G. AMA J
Ethics. 2019;21(7):E603-610. doi: 10.1001/amajethics.2019.603.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-unaccompanied-minors-immigration-detention-be-protected-coercive-medicalpractices/2019-07
Don’t Tell Me When I’m Going to Die. Prognoses are more of an art than a science. Maybe it’s better not to know. By BJ Miller and
Shoshana Berger. https://www.nytimes.com/2019/06/22/opinion/sunday/death-disease-life-expectancy.html
Teaching ethics to adolescents. https://www.thehastingscenter.org/teaching-ethics-to-adolescents/
Barker MM, Beresford B, Bland M, Fraser LK. Prevalence and Incidence of Anxiety and Depression Among Children, Adolescents,
and Young Adults With Life-Limiting Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online July 08,
2019.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2737640
Roberts, J. Scott, “Assessing the Psychosocial Impact of Genetic Susceptibility Testing,” Looking for the Psychosocial Impacts of
Genomic Information, special report, Hastings Center Report 49, no. 3 ( 2019): S38– S43. DOI: 10.1002/hast.1015
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hast.1015
Bioethicists’ Letter on the “Ethically Abhorrent” Treatment of Children at the U.S. Border
http://dailynous.com/2019/06/26/bioethicists-letter-ethically-abhorrent-treatment-children-u-s-border/
Should the more severely ill get priority? https://blogs.bmj.com/medical-ethics/2019/06/28/should-the-more-severely-ill-get-priority/
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Living Good and Healthy Lives on a Changing Earth: What Should Bioethics Do?
https://www.thehastingscenter.org/living-good-and-healthy-lives-on-a-changing-earth-what-should-bioethics-do/
Ethics of Representing Unrepresented Patients.
https://journalofethics.ama-assn.org/issue/ethics-representing-unrepresented-patients
Launer J. On the record. Postgraduate Medical Journal 2010;86:447-448. https://pmj.bmj.com/content/86/1017/447
8th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and Educational Issues in Nursing Ethics 3-6
December 2019 - Leuven, Belgium
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000697/education-1/intensive-course-nursing-ethics
McMillan J. Clinical ethics and the duty of care. Journal of Medical Ethics Published Online First: 19 June 2019. doi:
10.1136/medethics-2019-105613 https://jme.bmj.com/content/medethics/early/2019/06/19/medethics-2019-105613.full.pdf
Medical implants. The Nuffield Council on Bioethics highlights the ethical issues raised by the use of medical implants – such as hip
implants, pacemakers and glucose monitors – and the challenges faced by regulatory bodies, manufacturers, and healthcare
professionals working in this area. http://nuffieldbioethics.org/news/2019/medical-implants-raise-safety-cybersecurity-challengespolicy-makers
New guidelines on severe brain injury complicate already difficult decisions.
https://www.statnews.com/2019/07/29/brain-injury-difficult-decisions-life-support/
Ethics frontiers. This monthly seminar series is held on the first Thursday of each month at Harvard Medical School Center for
Bioethics and explores issues at the intersection of ethics, technology, and bioscience. Discussion are devoted to gaining both a deeper
understanding of what is being done and can be done, while simultaneously examining what should or should not be done, under
various circumstances, with an eye toward practical approaches, policies, and ethical responsibilities.
Subscribe here to get details on upcoming Ethical Frontiers events.
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