MC.20220228

Bevakning av ny information om bioetik med fokus på hälso- och sjukvårdsetik.
Februari 2022.
Research och sammanställning görs av Marie Chenik. Bevakningen är resultatet av ett ideellt arbete som startade juni 2016.
Ett nyhetsbrev skickas av Marie en gång/vecka till den som önskar prenumerera.
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

Moln efter cyklone Emnati. Februari 2022. Bild: Réunion 1ère.
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Vecka 8
Smer. Remissvar avseende Utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen (smer.se)
Erik Torstensson. Trots argument om ”dammiga köksbord” – omskärelse blir inte försvarbart - Altinget - Allt om politik: altinget.se
Ny doktorsavhandling av Markus Saarijärvi. Han vill minska glappet mellan barn- och vuxenvård | Vårdfokus (vardfokus.se)
Anna Bergendahl Sandstedt, överläkare, specialist i hematologi, internmedicin och palliativ medicin, Universitetssjukhuset i
Linköping. »I dödens väntrum blir läkekonsten levande« (lakartidningen.se)
Christopher Hedström, Rolf Ahlzén läkare, styrelseledamöter i föreningen Rätten till en värdig död. ”Dödshjälp lindrar meningslöst
och nedbrytande lidande” - Dagens Medicin
Nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Därför ställs sjukvården inför svårare prioriteringar - tv4.se
Ny rapport. Resursutnyttjande och jämlikhet kopplat till digitala vårdbesök. Besök via nätet | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se)
Hård kritik från IVO. AT-läkare tvingas jobba ensamma på psykakuten - tv4.se
Personer med självmordstankar blev inte mer hjälpta av att få textmeddelanden med tips eller digital behandling. Digitalt stöd hindrade
inte självmordsförsök - Dagens Medicin
Bi Puranen. Så ser migranter på våld inom familjen – Kvartal – Kvartal
Sascha Becker. »Ingen kan ta din utbildning« - Dagens Arena
Ny rapport. Patientklagomål. patientnamnden-summerar-kort-2021.pdf (regionstockholm.se)
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Maternity Care. NHS England drops limit on offering Caesarean births - BBC News
Matilda Carter. Advance Directives: The Principle of Determining Authenticity (wiley.com)
Helen Burn. Physician-assisted dying and why general practitioners all need to take a view – BJGP Life
Peterson, A., Mintz, K. & Owen, A.M. Unlocking the Voices of Patients with Severe Brain Injury. Neuroethics 15, 9 (2022).
https://doi.org/10.1007/s12152-022-09492-0
Pennings S, Symons X. First among equals? Adaptive preferences and the limits of autonomy in medical ethics. Journal of Medical
Ethics. Published Online First: 17 February 2022. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107942
Jessamy Bagenal, Nancy Baxter. Sexual misconduct in medicine must end - The Lancet
Steel, R. (2022). Payment is a benefit and why it matters for pediatric trials. Bioethics. https://doi.org/10.1111/bioe.13011
Power and bullying in research - The Lancet. Volume 399, Issue 10326, 2022, Page 695. 19 -25 February.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02869-5

Vecka 7
Socialtjänstens omhändertagande av barn. Socialsekreterare: Familjer förstår inte att vi kan hjälpa dem - DN.SE
”Hur är det möjligt att regelmässiga lagbrott inom sjukvården kan fortgå år efter år utan att någon ställs till svars (…)”. Läkare:
Systematiska lagbrott i styrningen av vården | SvD Debatt
Mikael Sandlund. Lagförslag för ändring av juridiskt kön – SLS efterlyser fördjupad etisk analys | Svenska Läkaresällskapet
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(mynewsdesk.com)
Socialstyrelsen har reviderat två föreskrifter med anledning av ändringarna i lagen. Träde i kraft 15 februari. Assisterad befruktning
med embryodonation och dubbeldonation - Socialstyrelsen
Slutrapport. Sammanhållen journalföring. E-hälsomyndigheten: Gör delning av patientdata till lagkrav (lakartidningen.se)
slutrapportering-av-uppdraget-att-foresla-hur-sammanhallen-journalforing-kan-nyttjas-i-storre-utstrackning.pdf
(ehalsomyndigheten.se)
Josefin Utas. Myndigheter ska inte överproducera kommunikation - Altinget: Rikspolitik
Blog. Per Sandin. Att sila mygg vid etikprövning | Tidningen Curie
Sven Britton. ”Det var inte var fråga om forskning” - Dagens Medicin
Metoder för att minska risken att råka illa ut. Hur du blåser i visselpipan och har en karriär efteråt – Universitetsläraren
(universitetslararen.se)
Ny avhandling. Who cares? Fragmentation or integration of cancer care. Helena Ullgren. Umeå Universitet. FULLTEXT01.pdf (divaportal.org)
Farisco, M., Evers, K. & Salles, A. On the Contribution of Neuroethics to the Ethics and Regulation of Artificial
Intelligence. Neuroethics 15, 4 (2022). https://doi.org/10.1007/s12152-022-09484-0
Jori F. Bogetz et al. Forming Clinician-Parent Therapeutic Alliance for Children With Severe Neurologic Impairment | Hospital
Pediatrics | American Academy of Pediatrics (aap.org)
Wadhwa, A., Mahant, S. Humility in medical practice: a qualitative study of peer-nominated excellent clinicians. BMC Med
Educ 22, 88 (2022). https://doi.org/10.1186/s12909-022-03146-8
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Melisa L Wong et al. “You have to be sure that the patient has the full picture”: Adaptation of the Best Case/Worst Case
communication tool for geriatric oncology - ScienceDirect
Carol Levine, Arthur Caplan. Research Ethics Meets the New Marketplace - The Hastings Center
Italien. Tvååring måste opereras – föräldrar vägrar blod från vaccinerade | SvD
Euthanasia. Italy's Constitutional Court blocks right-to-die referendum | Reuters
More babies are born by C-section than ever, causing alarm at the WHO. Caesareans or vaginal births: should mothers or medics have
the final say? | Childbirth | The Guardian
New book. The Oxford Handbook of Medical Ethics and law provides a practical and accessible guide to the legal and ethical issues
which a medical professional might face. Authors: Anna Smajdor, Jonathan Herring, Robert Wheeler. Oxford Handbook of Medical
Ethics and Law - Oxford Medicine
Conference 4-5 March 2022. In-person (Oxford) or Online. Prenatal Testing, Disability, and the Ethical Society Tickets, Fri 4 Mar
2022 at 09:30 | Eventbrite
Conference, 27 & 28 June 2022. Oxford Global Health and Bioethics International Conference — Ethox Centre
Imperial College. Annual Course in Medical Ethics. 16,23,30 September + 14, 21 October 2022. Online, with Live lectures and
workshops. Medical ethics | Administration and support services | Imperial College London
Fall School: Bioethics in society. The challenges of a complicated but necessary relationship – Lake Como School of Advanced
Studies, October 10-14, 2022
Vill du åka till Paris för att forska? Ansök till Eva de la Gardie-programmet senast den 31 mars 2022! Residensprogrammet Eva de la
Gardie: Forskningsvistelse i Paris – INSTITUT FRANCAIS DE SUÈDE (institutfrancais-suede.com)
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Visiting Scholars in Medical Ethics at Oxford. Caroline Miles Visiting Scholarship — Ethox Centre ; Andrew Markus Visiting
Scholarship — Ethox Centre

Vecka 6
Torsten Mossberg. Styrdokumenten måste grundas på etiska riktlinjer (lakartidningen.se)
Om lagstiftningen visar sig negativt drabba människors liv och hälsa, då måste lagstiftarna agera. Westerholm (L): Finansieringen av
särläkemedel måste lösas - Altinget: Vård och Hälsa
Utlänningslagen. Inhumana konsekvenser av nya bestämmelser i utlänningslagen - Ole Petter Ottersen, president Karolinska Institutet
(ki.se)
Dokumentationskraven i lagen. Öppenhet betyder inte insyn | Inga-Britt Ahlenius | SvD Ledare
”Om en person nekar en farmaceut att kontakta förskrivaren bör man nog anse att expediering är olämplig”. Läkemedelsverket:
Apotek kan neka kunder att få ut läkemedel - Dagens Medicin
Läsarnas reaktioner på artikelserien Hjälp att dö. Efter Björn Natthiko Lindeblad – läsarna om serien ”Hjälp att dö” | SvD
Kavot Zillén, docent vid Stockholms universitet och expert på medicinsk rätt. "Lyckligtvis har ingen prioriterats bort i brist på
respiratorer..." - Dagens Juridik
Lars Jacobsson, Sven Britton, Bo von Schoultz. ÖNEP – en forskningsetisk katastrof (lakartidningen.se)
Christopher Kullenberg. Vetenskapens motsägelsefulla roll i samhället | Tidningen Curie
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Pär Segerdahl. Individualized treatment from the patient's perspective - The Ethics Blog (uu.se)
SLS. Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar faller platt. sls-remissvar-sou-2021-80-med-bilagor.pdf
Nya pressmeddelande.
Regeringen vill utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården - Regeringen.se
Uppdrag till MSB att bidra till framtagandet av nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention - Regeringen.se
Han, D.S. et al. Outcomes of dialysis in neonates with anuric end-stage renal disease at birth: ethical considerations. J Perinatol (2022).
https://doi.org/10.1038/s41372-022-01328-2
Bogetz, JF et al. Home mechanical ventilation for children with severe neurological impairment: Parents’ perspectives on clinician
counselling. Dev Med Child. Neurol. 2022; 00: 1– 7. https://doi.org/10.1111/dmcn.15151
Palmer, A., & Schwan, D. (2022). Beneficent dehumanization: Employing artificial intelligence and carebots to mitigate shameinduced barriers to medical care. Bioethics, 36, 187– 193. https://doi.org/10.1111/bioe.12986
Laura Beil. Will animal-to-human organ transplants overcome their complicated history? | Science News
Vacancies: The University of Oxford. Researcher in Bioethics and History in Global Health — Wellcome Centre for Ethics and
Humanities (ox.ac.uk)
GLIDE Postdoctoral Researcher in the Ethics of Pandemic Preparedness, Surveillance and Response — Wellcome Centre for Ethics
and Humanities (ox.ac.uk)
Ethics in Medicine at the University of Augsburg. Research Assistant (m/f/d) (uni-augsburg.de)
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Vecka 5
Jag vill börja med information om att Region Skånes etikråd (som är mottagare av nyhetsbrevet) har en podd och hunnit med 6 avsnitt.
De önskar få förslag på fler teman som kan vara av intresse för personer verksamma i vården och tar gärna emot idéer och förslag från
er. Skickas till etiskaradet@skane.se . Senaste avsnittet i podden: https://soundcloud.com/etikpodden/vaccinationer-friheter-och-tvang .
Här följer nyheter, debatt m.m. och först en replik till en debattartikel förra veckan: ”TLV accepterar en betydligt högre kostnad för en
behandling mot ett mycket svårt tillstånd jämfört med en behandling mot ett mindre svårt tillstånd.” Replik: Läkemedelsföretag
behöver ta ett större ansvar - Altinget: Vård och Hälsa
251 barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset har skrivit på ett upprop. Barnläkare i
Stockholm larmar om ohållbar situation (lakartidningen.se)
Tingsrätten håller med patienten om att hans rättigheter enligt Europakonventionen har blivit kränkta. Medicin mot patientens vilja –
får skadestånd | SvD
I
ntegritetsskyddsmyndigheten (Imy). Uppsala får böta för okrypterade mejl (lakartidningen.se)

Det gick inte att hitta dokumentation för fem patienter. Försvunna journaler anmälda till Ivo enligt lex Maria - Dagens Medicin
IVO nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård, med särskilt fokus på akutsjukhus. IVO inleder en nationell tillsyn av
sjukhusvården i Sverige | IVO.se
Lagändringar med syfte att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling. Nya regler för organdonation - Regeringen.se
Rekommendationer till hälso- och sjukvården för främjandet av pediatrisk organdonation. Främjande av pediatrisk organdonation
(socialstyrelsen.se)
Utilitaristen kräver att vi väljer vem som ska offras. Gina Gustavsson: I pandemin blev det plötsligt löjligt att inte peka ut vem som
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skulle dö - DN.SE
The story of dying in the 21st century is a story of paradox. Report of the Lancet Commission on the Value of Death: bringing death
back into life - The Lancet
Diminishing the inevitability and humanity of death has obscured our understanding of health and life. The precariousness of balancing
life and death - The Lancet
Ben Sarbey, Duke University. The Death of Advance Care Planning is Greatly Exaggerated - The Hastings Center
Organ donation - euthanasia. 7 Spaniards who were euthanised last year donated their organs - BioEdge
PhD thesis by Amal Matar. Considering a Baby? Responsible Screening for the Future : Ethical and social implications for
implementation and use of preconception expanded carrier screening in Sweden (diva-portal.org)
Forzano, F., Antonova, O., Clarke, A. et al. The use of polygenic risk scores in pre-implantation genetic testing: an unproven,
unethical practice. Eur J Hum Genet (2021). https://doi.org/10.1038/s41431-021-01000-x

Zayegh, A.M. Addressing Suffering in Infants and Young Children Using the Concept of Suffering Pluralism. Bioethical
Inquiry (2022). https://doi.org/10.1007/s11673-021-10161-9
Ny book. Alex John London. 2022. For the Common Good: Philosophical Foundations of Research Ethics - Oxford Scholarship
(universitypressscholarship.com) Oppen axess: 9780197534830.pdf (oup.com)
2022 Postgraduate Bioethics Conference. Thursday 14th– Friday 15thJuly | Bristol, UK. “Building Bridges in Bioethics”. PGBC 2022
— Postgraduate Bioethics (postgradbioethics.com)

