MC.20211231

Foto: Marie Halminen. Havet vid Nynäshamn.

Bevakning av ny information om bioetik med fokus på hälso- och sjukvårdsetik.
December 2021.
Research och sammanställning görs av Marie Chenik. Bevakningen är resultatet av ett ideellt arbete som startade juni 2016.
Ett nyhetsbrev skickas en gång/vecka till prenumeranter.
Varje månad publiceras sammanställningen av nyhetsbreven på: Praktiskt om etik | Karolinska Institutet (ki.se)
Synpunkter och förslag välkomnas och skickas till marie.chenik@ki.se

Postal address
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
SWEDEN
Org. number 202100 2973

Visiting address
Tomtebodavägen 18A
Stockholm

Telephone
+46-8-524 80 000, switch

E-Mail
marie.chenik@ki.se
Web
ki.se

Page:

2/8

Vecka 51-52
Jul och nyårshelgerna är här. Det blir ett uppehåll med nyhetsbrevet till början av januari. Jag vill tacka för allt stöd och all vänlighet
jag har fått från nyhetsbrevets mottagare i år. Jag önskar var och en av er en fridfull jul och en avkopplande ledighet. Jag tänker extra
mycket på dem som inte blir lediga under helgerna. Det kan vara frustrerande att arbeta på stora helger och det är ännu svårare för
patienterna som är fast på sjukhuset. Men jag kommer ihåg att det brukade bli en speciell och trevlig stämning på avdelningarna dessa
dagar. Mina arbetskamrater och jag upplevde ofta en ännu starkare gemenskap och kanske också en större närhet till patienterna än
vanligt. Men i år (igen) behöver vårdpersonalen handskas med Covid och allt har blivit så mycket svårare i sjukvården med denna
smitta. God Jul och Gott Nytt År!

Vecka 50
Mats Reimer: Låt oss tala om kvaliteten på förlossningsvården. Sveriges förlossningsvård är bättre än sitt rykte - Dagens Samhälle
(dagenssamhalle.se)
För att göra plats för det utökade förlossningsuppdraget på Karolinska i Solna planerar sjukhuset att flytta en slutenvårdsavdelning för
patienter med hud-, njur och reumatologiska sjukdomar. Läkarkritik mot nya flyttplaner på Karolinska universitetssjukhuset
(lakartidningen.se)
Björn Bragée, smärtläkare, Stockholm. Apropå! Att förmedla organ från patienter som känner smärta (lakartidningen.se) Replik: Nej,
donatorn kan inte känna smärta (lakartidningen.se)
Linus Källgård: ”Ibland visste ingen av oss vad syftet med besöket var” - Dagens Medicin
I ännu en covid-vinter blir var och en sin egen moralfilosof, som ställs mot gruppen och samhällets regler. Vi är små obekväma moralfilosofer i en evighetspandemi - Svenska Dagbladet (svd.se)
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Jörgen Huitfeldt. De ansvariga låtsas som att det regnar när journalister avslöjar missförhållanden och felaktigheter – i stället för att
följa upp och ställa till rätta. I avsaknad av konsekvenser undergrävs förtroendet för medier och myndigheter - Dagens Nyheter (dn.se)
En obotlig sjukdom drabbar inte bara patienten. I Skåne erbjuds allmänheten att gå kurs i sista hjälpen. Sista hjälpen-kurs förbereder
anhöriga för livets slut | Vårdfokus (vardfokus.se) Sista Hjälpen utbildning | Palliativt utvecklingscentrum
Jotterand, F., Bosco, C. Artificial Intelligence in Medicine: A Sword of Damocles?. J Med Syst 46, 9 (2022).
https://doi.org/10.1007/s10916-021-01796-7
Sinnott-Armstrong, W. & Skorburg, J. A., (2021) “How AI Can Aid Bioethics”, Journal of Practical Ethics 9(1).
doi: https://doi.org/10.3998/jpe.1175
Euthanasia for dementia patients around the world. Dutch doctors given thumbs-up for euthanasia for dementia patients - BioEdge
Quebec moving toward euthanasia for dementia patients - BioEdge
Schneider, P. The QALY is ableist: on the unethical implications of health states worse than dead. Qual Life Res (2021).
https://doi.org/10.1007/s11136-021-03052-4
Melissa Moschella. Trapped in the Wrong Body? Transgender Identity Claims, Body-Self Dualism, and the False Promise of Gender
Reassignment Therapy. The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine, Volume 46,
Issue 6, December 2021, Pages 782–804. https://doi.org/10.1093/jmp/jhab030
New books: L. Syd M Johnson. The Ethics of Uncertainty: Entangled Ethical and Epistemic Risks in Disorders of Consciousness.
windowTitle (oxfordmedicine.com)
Barone S., Unguru Y. (2022). Caring for Adolescents: Unique Ethical Considerations. In: Nortjé N., Bester J.C. (eds) Pediatric Ethics:
Theory and Practice. The International Library of Bioethics, vol 89. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86182-7_10
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European Association of Centres of Medical Ethics (EACME). Two awards up to €1000, have been created in order to encourage
collaboration between EACME centres. Submission Deadline: 2 January 2022. For more info contact Kim Zandvliet:
k.oerlemans@amsterdamumc.nl

Vecka 49
Jag vill börja med att uppmärksamma att Niklas Juth, som jag har haft ett nära och mycket bra samarbete med under väldigt många år,
har blivit utnämnd till professor i medicinsk etik. Niklas Juth tillträder ny lärostolsprofessur i medicinsk etik inrättad av Uppsala
universitet & Region Uppsala - Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) - Uppsala universitet (uu.se)
Och här följer alla nyheter, debatt och ny forskning jag har valt åt er denna vecka:
Alla patienter ska kunna lita på att de får en god och säker vård. För att förtjäna ett sådant förtroende måste vården tåla
granskning. IVO: Äldrevården måste tåla granskning | SvD Debatt
Krönika. Monica Kleja: ”Patienter med långtidscovid hamnar i vårdcirkus” - Dagens Medicin
Många av anmälningarna till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning handlar snarare om kulturen inom akademin än om
oredlighet i forskningen. Konflikter orsakar anmälningar om fusk | Tidningen Curie
Kjell Asplund och Kerstin Hulter Åsberg. Forskare måste bli bättre på att följa etikprövningslagen | Tidningen Curie
Den som sett ett drev inifrån vet att verkligheten rymmer en komplexitet som inte finns i den symboliska ordningen, skriver Anna
Grönlund. Anna Grönlund: Vi teg om Superkirurgen och Kulturprofilen - DN.SE
Ny forskning. Niclas Wisén. Utbredd psykisk ohälsa i vården efter pandemin (lakartidningen.se)

Page:

5/8

Ny avhandling. Maria Sundvall. Refugees and asylum seekers: their social networks and encounter with the mental health services.
Thesis template (ki.se)
Ny rapport från Migrationsskolan i Region Skåne, Transkulturellt centrum i Region Stockholm och Röda Korsets kompetenscenter för
tortyr- och krigsskaderehabilitering. Risker vid kognitiv utredning av äldre med migrationsbakgrund (skane.se) Läs debattartikeln i
DM: ”Många som flytt som unga åldras nu i Sverige” - Dagens Medicin
Ny rapport. SNS Analys 80. Migranters attityder och värderingar - SNS
Ny rapport. ”De ohjälpta.” Sveriges Stadsmissioner. Fattigdomsrapport2021_Inlaga.indd (eskilstunastadsmission.se)
Joseph J. Fins. Omicron, the Legacy of Renée Fox, and the Uncertain Practice of Medicine - The Hastings Center
Michael Cook. Euthanasia takes a backward step in Portugal and Colombia - BioEdge
Nancy Preston Professor of Supportive and Palliative Care, Lancaster University. 'It’s stressful to kill somebody': the healthcare
workers who support assisted dying (theconversation.com)
Appel, J. M. (2021). Substituted judgment for the never-capacitated: Crossing Storar's bridge too far. Bioethics, 1– 7.
https://doi.org/10.1111/bioe.12978
Stephen John. University of Cambridge. Harms versus benefits in medicine: not just a decision for experts (theconversation.com)
Call for papers. Bioethics Special Issue. Deadline for submissions: 1st March 2022, publication in 2022. Ethics of mHealth CFP-final1634893851337.pdf (wiley.com)
Oxford Global Health and Bioethics International Conference. Date: 27-28 June 2022. Oxford Global Health and Bioethics
International Conference — Ethox Centre
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Datum för årets DNS-kurser. DNS – De Nödvändiga Samtalen | Palliativt utvecklingscentrum
Erica Falkenström får Smers etikpris 2021 ”för hennes insatser för att belysa vikten av etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens
ledarskap och av etisk analys vid beslut om vårdens styrning och organisation”.

Vecka 48
Lars Rocksén. Vad menar vi egentligen med begreppet jämlik vård? (lakartidningen.se)
Krönika. Anna Karin Svensson. ”Grejen är att först ta reda på vad patienten tänker” - Dagens Medicin
Nils Karlsson: Funktionsvariation – ett ord som bidrar till total förvirring. Ordet funktionsvariation fyller ingen funktion - Dagens
Samhälle (dagenssamhalle.se)
Vi ser en trend att det blir svårare och svårare att beviljas assistans. Allt fler tvingas ta hjälp av jurister för att få assistans beviljad – så
vann familjen i Boden | SVT Nyheter
SVT: Barn i transvården har fått skador av hormonbehandling (lakartidningen.se)
Jovanna Dahlgren, professor i barnendokrinologi. Stort experiment att behandla med hormonläkemedel - Svenska Dagbladet (svd.se)
Conversion therapy, which purports to change individuals' sexuality or gender identity, has been widely discredited. Canadian MPs
vote to ban LGBT 'conversion therapy' - BBC News
Nytt från Expertgruppen om Covid-19. Kungl. vetenskapsakademien - Slutrapport efterlyser oberoende expertenhet vid pandemier
(kva.se)
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Nytt. SOU 2021:93. Samsjuklighetsutredningen överlämnar förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med
samsjuklighet - Regeringen.se
Ny uppdaterad information om suicidprevention. Stöd i arbetet för att förebygga suicid - Socialstyrelsen
Att klargöra vad som ligger i vågskålen vid olika handlingsalternativ ingår i SBU:s utvärdering av etiska aspekter. Valet av insats är
ibland ett etiskt vägval (sbu.se)
Det drabbar människors liv och hälsa när resultaten av klinisk forskning rapporteras på ett ofullständigt, svårtillgängligt och
missvisande sätt. Forskarna måste visa hela bilden (sbu.se)
UNESCO. 193 countries adopt first-ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence | | UN News
New report. Genome editing and farmed animals - The Nuffield Council on Bioethics (nuffieldbioethics.org)
Women in Migration is a collaborative storytelling project about the journeys migrant women take, and what happens once they reach
their destination. We interviewed 150 women migrants – revealing how their journeys involve peril at every turn
(theconversation.com)
Magalhaes M. Should rare diseases get special treatment? Journal of Medical Ethics. Published Online First: 23 November
2021. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107691
Kaitlyn Arbour, Naomi Laventhal. Seminars in Perinatology. 2021. Prognostic value of clinicians' predictions of neonatal outcomes in
counseling at the margin of gestational viability - ScienceDirect
Meaghann S. Weaver et al. Top Ten Tips Palliative Care Clinicians Should Know About Their Work's Intersection with Clinical Ethics
| Journal of Palliative Medicine (liebertpub.com)
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Lamblin, A., Derkenne, C., Trousselard, M. et al. Ethical challenges faced by French military doctors deployed in the Sahel
(Operation Barkhane): a qualitative study. BMC Med Ethics 22, 153 (2021). https://doi.org/10.1186/s12910-021-00723-2
Sheehan M, Friesen P, Balmer A, et al. Trust, trustworthiness and sharing patient data for research | Journal of Medical Ethics
(bmj.com)
Jobs. Assistant Professor in the Ethics Institute (three full-time positions 1.0 FTE) | Utrecht University (uu.nl)
Conference. Bergen. 28-30 April 2022. “Fair Priorities in Unjust Circumstances - Emergencies, Universal Health Coverage and
High-Cost Interventions”. (flyer). ISPH | Bergen | Priorities 2022 (isph2020addis.org)
The Unit of Medical Ethics at Lund University is pleased to announce the Lund Medical Ethics Conference. May 30, 2022 - May 31,
2022. Lund Medical Ethics Conference - PhilEvents
Kom ihåg! Smer seminarium 10 december. Peter Singer talar på seminarium om att prioritera i situationer med omfattande dödlighet Statens Medicinsk-Etiska Råd (cision.com)

