MC.2019-06-20

Bevakning av ny information om bioetik med fokus på hälso- och sjukvårdsetik.
Juni 2019.
Research och sammanställning görs av Marie Chenik.
Dokumentet publiceras en gång/månad på webbsidan: https://ki.se/lime/etik-i-praktiken
För närvarande är bevakningen 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/

Vecka 25
”... ett hån att tala om sekretess när vi faktiskt inte har möjlighet att följa den lagen.” En krönika skriven av Nina Cavalli-Björkman, överläkare,
specialist i onkologi, Uppsala.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2019/06/ett-han-att-tala-om-sekretess-nar-vi-faktiskt-inte-har-mojlighet-att-folja-den-lagen/
Professorn som jobbar på golvet.
https://www.vardfokus.se/tidningen/2019/nr-6-2019-6/professorn-som-jobbar-/
Otillräckliga argument för ”lovande” men oprövade metoder.
https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/otillrackliga-argument-for-lovande-men-oprovade-metoder/
Ingen ville se elefanterna i rummet. En krönika av Björn Ekman, forskare, Lunds universitet.
https://www.sjukhuslakaren.se/kronika/ingen-ville-se-elefanterna-i-rummet/
Konferensrapport. Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar
http://www.smer.se/nyheter/artificiell-intelligens-loftesrik-teknik-med-etiska-utmaningar/
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A genome editing year: developments since the Nuffield report July 2018.
http://nuffieldbioethics.org/blog/a-genome-editing-year-developments-since-the-nuffield
Howell EA, Hebert PL, Zeitlin J. Racial Segregation and Inequality of Care in Neonatal Intensive Care Units Is Unacceptable. JAMA Pediatr.
Published online March 25, 2019173(5):420–421. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.0240
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2728454
Bereaved children missing out on vital support in UK schools, study finds.
https://www.cam.ac.uk/research/news/bereaved-children-missing-out-on-vital-support-in-uk-schools-study-finds
The Embassy of Good Science: a platform for research integrity and research ethics launches on June 4th. “The Embassy of Good Science is meant
for everybody that has to do with scientific research in one way or another”, according to Lex Bouter, professor in methodology and integrity at
Vrije Universiteit, Amsterdam. https://www.embassy.science/
The AMA Journal of Ethics invites original submissions for peer review consideration on themes that will be explored in 2020.
https://journalofethics.ama-assn.org/call-papers
Vacancies two researchers - (a Phd researcher and a more experienced researcher) in the framework of a research project on electronic informed
consent. Centre for Biomedical Ethics and Law, Department of Public Health and Primary Care Leuven – Belgium.
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55193200
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55193198
Nationella etiknätverkets möte i Visby 12-13 september 2019. Målgrupp: medlemmar i etiska råd och etikkommittéer, och andra intresserade.
Anmälningsavgift: 1 250 kr. Hotell bokas separat.
Anmälan: Rolf.Ahlzen@regionvarmland.se senast den 16 augusti.
För information om program och tips om hotell m.m. kontakta: rose-marie.isaksson@norrbotten.se
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Vecka 24
Må vi aldrig förlora konsten att sörja. Av Merete Mazzarella. https://www.svd.se/ma-vi-aldrig-forlora-konsten-att-sorja
Det är en läkares plikt att stå upp för människovärdet. Av Elin Karlsson.
https://www.sjukhuslakaren.se/kronika/det-ar-en-lakares-plikt-att-sta-upp-for-manniskovardet/
”Nio månader efter examen funderar jag på att byta bana”.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/05/jag-ar-underlakare-fore-at-och-funderar-pa-att-byta-bana/
Omhändertagandet av en patient som fått ett svårt sjukdomsbesked var inte förenligt med en god vård, anser Ivo. Patienten tog sitt liv genom att
hoppa ut genom ett fönster. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/11/ivo-kritiserar-sjukhus-efter-suicid/
Högsta förvaltningsdomstolen nekar visselblåsarna i Macchiarini-affären domstolsprövning.
https://www.mynewsdesk.com/se/centrumforrattvisa/pressreleases/hoegsta-foervaltningsdomstolen-nekar-visselblaasarna-i-macchiariniaffaeren-domstolsproevning-2884345
Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Region Halland för att ha lämnat ut patientuppgifter till ett amerikanskt sjukhus.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/05/jo-kritiserar-halland-for-journaloverforing/
God och nära vård. SOU 2019:29. Anna Nergårdh lämnade sitt tredje delbetänkande 5 juni.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/06/Nergardh-Vi-maste-lyfta-kommunerna-i-den-nara-varden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201929/
Olik eller ojämlik. En analys i regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan. Myndigheten för vård och omsorgsanalys. 2019:4.
https://www.vardanalys.se/rapporter/olik-eller-ojamlik/
Rahma M. Warsame & Sharonne N. Hayes. Mayo Clinic’s 5-Step Policy for Responding to Bias Incidents. AMA J Ethics. 2019;21(6):E521-529. doi:
10.1001/amajethics.2019.521. https://journalofethics.ama-assn.org/article/mayo-clinics-5-step-policy-responding-bias-incidents/2019-06
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Early-life challenges affect how children focus, face the day. Experiences such as poverty, residential instability, or parental divorce or substance
abuse, can affect executive function and lead to changes in a child's brain chemistry, muting the effects of stress hormones, according to a new
study. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190605171354.htm
Australasian Association of Bioethics and Health Law / New Zealand Bioethics Conference, 21-23 November 2019 University of Otago, in Dunedin
on the South Island of New Zealand. http://aabhlnzb2019.w.events4you.currinda.com/
Ledigt jobb: Professor Health Care Ethics IQ Healthcare Radboudumc - Nijmegen - The Netherlands. Please apply before June, 21 2019.
https://www.radboudumc.nl/en/vacancies/68421-professor-health-care-ethics
Välkommen att nominera till Smers etikpris 2019! Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska
frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? En person eller en organisation? Nomineringen ska göras skriftligen till
priskommittén senast den 15 augusti 2019, via e-post smer@regeringskansliet.se eller via brev till Smer, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm.
Ange namn på ditt förslag till pristagare inklusive motivering samt ditt eget namn, telefonnummer och e-post/adress.
http://www.smer.se/nyheter/valkomna-att-nominera-en-person-eller-organisation-till-smers-etikpris-2019/

Vecka 23
Skrivelse från BLF och SFBUP angående barn i läger i Syrien.
http://www.barnlakarforeningen.se/2019/05/24/skrivelse-fran-blf-och-sfbup-angaende-barn-i-lager-i-syrien/
Kritik mot att barnmorskestudent fick förlösa barn som senare dog.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/maj/kritik-mot-att-barnmorskestudent-fick-forlosa-dodfott-barn/
Dödshjälp. Frågan leder gång på gång till känslomässigt laddade debatter, nu senast under våren. Sju av åtta riksdagspartier säger dock tydligt nej
till dödshjälp. Men vilka är argumenten för och emot dödshjälp? Läs Sjukhusläkarens reportage i tre delar.
https://www.sjukhuslakaren.se/tema/dodshjalp/
Nytt. SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donation. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2019/06/SOU-2019_26-_webb.pdf
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Läs mer: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/06/Anhorigveto-vid-donation-foreslas-forsvinna/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/juni/utredare-vill-oka-donationer-med-hjalp-av-lagstiftning/
”Betänkandet från läkemedelsutredningen är komplicerat och tilltrasslat, och det är anmärkningsvärt att utredningen helt saknar
patientperspektiv”. Det skriver ett flertal debattörer. https://www.svd.se/undermaliga-forslag-om-lakemedel
Läs mer: SOU 2018:89. Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201889/
DN debatt om komplementär och alternativ vård (Kav). ”I dag är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer,
epilepsi och diabetes. Vi vill att det förbudet ska utvidgas och omfatta alla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar. Men att det ska vara
tillåtet att använda Kav för att lindra symtom”, skriver företrädare för Kav-utredningen.
https://www.dn.se/debatt/allvarliga-sjukdomar-ska-bara-fa-behandlas-av-varden/
What Are Reasonable Limits to Patient Preferences About Their Caregivers? C. Noelle Driver. AMA J Ethics. 2019;21(6):E477-479. doi:
10.1001/amajethics.2019.477.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/what-are-reasonable-limits-patient-preferences-about-their-caregivers/2019-06
Aboujaoude E. Protecting privacy to protect mental health: the new ethical imperative. Journal of Medical Ethics Published Online First: 23 May
2019. doi: 10.1136/medethics-2018-105313 https://jme.bmj.com/content/early/2019/05/23/medethics-2018-105313
Misreporting science is unethical and even dangerous. By Cathal D. O'Connell researcher in 3D bioprinting with a background in
physics/nanoscience. https://www.bioedge.org/indepth/view/misreporting-science-is-unethical-and-even-dangerous/13077
Pesut, B. et al. Nursing and euthanasia: A narrative review of the nursing ethics literature. (2019). Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/0969733019845127
Imperial College. Five day intensive medical ethics course. 16-20 september 2019. This year the last day of the course will also comprise a standalone one day conference on justice and fairness in medical and health care ethics. Contact us: cpd@imperial.ac.uk
https://www.imperial.ac.uk/continuing-professional-development/short-courses/medicine/ethics/medical-ethics/
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Sommarhälsning
Tänk att jag nu har gjort en omvärldsbevakning åt er i hela 3 år! När jag pensionerades 1 juni 2016 från tjänsten som etiksamordnare på
KS ville jag på ett mer systematiskt sätt bevaka och sprida aktuell information inom området hälso- och sjukvårdsetik – i stort. Jag
uppfattade att många saknade en möjlighet till en kontinuerlig bevakning och en sammanfattning av - för området - relevant
information. Mitt nyhetsbrev når en referensgrupp av ca 100 personer/organisationer över hela landet. Det har varit givande, spännande
och utvecklande för mig! Och det har gått fort! Jag har fått positiv feedback och det motiverar mig att fortsätta under hösten.
Nu blir det sommar och sol! Hoppas många kan njuta av det!
Ha det gott och må gott! Vi hörs igen i augusti.

