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Bevakning av ny information om bioetik med fokus på hälso- och sjukvårdsetik.
Mars 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

Källa: Anonymous. Russians against Putin’s war are using a new Russian flag.
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Vecka 13
"It is a targeted deliberate campaign, discrediting the ICRC and its work. It's unacceptable," said the organisation's director general,
Robert Mardini. Why the Red Cross has to be neutral in the Ukraine conflict - BBC News
Johan von Schreeb befinner sig i Lviv. Katastrofläkaren Johan von Schreeb i Ukraina: ”Ett enormt trauma” | SVT Nyheter
Ukraine: diabetes on the front line. The Lancet Diabetes & Endocrinology.2022. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00084-5
Michael J. Murphy. Resilience and the Twin Medical Catastrophes of War and Pandemic - The Hastings Center
How should universities and scientists handle the war in Ukraine? Science in war: a reading list on the ethics and history |
Science|Business (sciencebusiness.net)
Magnus Linden Lund University, George R. Wilkes King's College London. Putin: the psychology behind his destructive leadership –
and how best to tackle it according to science (theconversation.com)
Skyddsrum var inte en ”prioriterad fråga”. Nya Karolinska i Solna saknar skyddsrum: »Måste ha en plan B« (lakartidningen.se)
Lars Rocksén, Läkarförbundet. Akut behov av att se över akutsjukvården i Sverige (lakartidningen.se)
Socialstyrelsens senaste lägesrapport. Varannan kommun saknar evakueringsplaner för boenden inom funktionshinderområdet Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har tagit fram nya kunskapsstöd: 1. Omhändertaganden av barn enligt LVU – information för vårdnadshavare Socialstyrelsen 2. Nytt stöd för vårdens prioriteringar i katastrofer och krig - Socialstyrelsen
Ska fattiga och svaga väljas bort? Socialstyrelsens nya riktlinjer för prioritering inom intensivvården borde debatteras, menar
skribenten Johan Frostegård, professor i medicin vid Karolinska institutet. Sådan är utilitarismen - Kvartal
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Personer med Downs syndrom är några av de mest ekonomiskt utsatta i vårt samhälle, och det blir sämre, skriver Svenska
downföreningen. Svenska downföreningen: Fina intentioner syns inte i plånboken - Altinget - Allt om politik: altinget.se
Läkare mot rasism. Rasismen fortsätter att skörda liv i svensk sjukvård (lakartidningen.se)
Nu krävs hårdare utvärdering och prioritering. Mikael Svensson: Stora resurser läggs på ineffektiv vård | SvD Debatt
Läkaren som hämtat ut botox för över en halv miljon kronor inom förmånen dömdes av tingsrätten men frias nu av hovrätten. Läkare
frias för botoxrecept - Dagens Medicin
Brå rapport. Välfärdsbrott mot kommuner och regioner - Brottsförebyggande rådet (bra.se) Mycket fusk i hemtjänsten - Dagens
Medicin
Ann Quennerstedt Örebro universitet. Kan oavsiktlig behandling av personuppgifter vara ett brott? – Universitetsläraren
(universitetslararen.se)
Jörgen Svidén Öneps kanslichef. Klargörande från Önep om känsliga personuppgifter – Universitetsläraren (universitetslararen.se)
WHO. 2022. Abortion care guideline (who.int)
Lag förbjuder abort efter sex veckor. Idaho följer Texas – inför omstridd abortlag | SVT Nyheter
Euthanasia. Italy on the brink of legalising assisted suicide - BioEdge
Lukas J. Meier, Alice Hein, Klaus Diepold & Alena Buyx (2022). Algorithms for Ethical Decision-Making in the Clinic: A Proof of
Concept. The American Journal of Bioethics. https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2040647
New book. Guidance for Health Care Ethics Committees. 2nd edition. 2022. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/9781108788250
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The American Journal of Bioethics. Clinical Ethics Consultations. Apr 4, 2022. Webinar Registration - Zoom

Vecka 12
Denna vecka blir det en månad sen kriget i Ukrainia startade. Kriget har orsakat ett gigantiskt stort lidande. Här är orden som Antonio
Guterres använder: Secretary-General's remarks to press on the war in Ukraine | United Nations Secretary-General
Kirurgiskt team från Läkare Utan Gränser. Vi utbildar sjukvårdspersonal i Kiev inom krigskirurgi | Läkare Utan Gränser
(lakareutangranser.se)
There are three large zoos, Nikolaev Zoo, Kyiv Zoological Park and Kharkiv Zoo, in cities currently under attack by the Russian
military. Ukraine's zoos: what is happening to all the animals (theconversation.com)
Jennifer Rosdahl, specialist i akutsjukvård och jourläkare. Hon möter flyktingar vid färjan: »Det blir väldigt känslosamt«
(lakartidningen.se)
Navid Ghannad, ordförande för Autism- och Aspergerföreningen Skåne. Flyktingbarn med autism behöver vårt stöd - Dagens Arena
Just nu rustar elevhälsan i Båstad för att ta emot ett par hundra flyktingbarn från Ukraina. Skolsköterskor tar emot flyktingbarn från
Ukraina: ”De vill bara hem” | Vårdfokus (vardfokus.se)
Katastrofberedskap. Flera utmaningar för regionerna – prover förvaras i skyddsrum | Vårdfokus (vardfokus.se)
Bioethics will need to adapt to the conditions of the new Cold War, as it was shaped by the conditions of the last. Bioethics in the
Second Cold War - The Hastings Center
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Theodor Schaarschmidt, psychologist, science journalist. How Do We End Wars? A Peace Researcher Puts Forward Some Innovative
Approaches - Scientific American
The Anonymous collective (hackers) has launched a series of cyberattacks in retaliation for Russia’s invasion of Ukraine. Gives
Western Companies 48 Hours To Leave Russia. 220320. The collective Claims To Have Leaked Nestlé Customer Data. 220322. Detta
är ett exempel av “hybrid krigsföring”. Läs mer: Hybrid Warfare of the Future | CEPA
Övriga nyheter
Pressmeddelande. Regeringen. Proposition om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation - Regeringen.se
”Hur dåligt får det bli?”. Ivo: ”Rent juridiskt har vi mandat att stänga ett akutsjukhus” - Dagens Medicin
Respirator ska få sättas in enbart i syfte att ta tillvara en patients organ, enligt ett förslag till en ny lag. För donationsansvariga
sjuksköterskorna innebär det avgörande skillnad. Vård ska få ges med organdonation som enda syfte | Vårdfokus (vardfokus.se)
The change to the law will make it a criminal offence for parents to smack their child. Smacking children in Wales becomes illegal BBC News
de Medeiros K et al. Inclusion of people living with Alzheimer’s disease or related dementias who lack a study partner in social
research: Ethical considerations from a qualitative evidence synthesis. Dementia. March 2022. doi:10.1177/14713012211072501
Disability can create new opportunities for flourishing by challenging traditional notions of what family is and should be. We Belong
To One Another: Disability and Family Making - The Hastings Center %
Johnston, J., Matthews, L.J. Polygenic embryo testing: understated ethics, unclear utility. Nat Med 28, 446–448 (2022).
https://doi.org/10.1038/s41591-022-01743-0
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The Wexler Lab at the Department of Medical Ethics & Health Policy at the Perelman School of Medicine at the University of
Pennsylvania is seeking a full-time postdoctoral fellow in neuroethics. jobs - WEXLER LAB
Jag vill avsluta mitt nyhetsbrev med rösten från en liten ukrainsk flicka som flytt kriget. L'émouvante interprétation de l'hymne
ukrainien par une petite fille de 7 ans qui a fui Kiev (bfmtv.com)

Vecka 11
Naseem S Miller. Harvard Kennedy School. Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policies. Journalists are stressed.
Research offers tips to help reporters cope. (journalistsresource.org)
Columbia Journalism School. Covering Trauma: Impact on Journalists - Dart Center
Mark de Rond. Professor of Organisational Ethnography, Cambridge Judge Business School. The challenges faced by doctors and
nurses in conflict zones (theconversation.com)
Blog. The war calls for our competence and puts us to the test - Ole Petter Ottersen, president Karolinska Institutet (ki.se)
Ny webbplats med Samlad information med anledning av kriget i Ukraina - Socialstyrelsen
Rapport. Socialstyrelsen 2021. Hälso- och sjukvården och planering för civilt försvar Hotbild och gemensamma dilemman. Rapport:
Vården saknar plan för krig (lakartidningen.se)
Agnes Arpi. Privata insamlingar kritiseras – men hur skulle det annars gå till? - Altinget - Allt om politik: altinget.se
Flyktingmottagande. Långa köer till Migrationsverket – då ökar risk för att flyktingbarn utnyttjas | SVT Nyheter
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Debatt. (ovanligt många har kommenterat). Hanne Kjöller: Medlemskap i Nato för Sverige eller – ja, vad? - DN.SE
Riskerna med transvården av unga. Uppdrag granskning – Transbarnen: tvärvändningen | SVT Play
Ny rapport. Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se)
Kjell Asplund. ”Dags att ändra lagen om etikprövning” | Forskning & Framsteg (fof.se)
På Lund Universitet Juridiska Fakulteten pågår ett forskningsprojekt som syftar till att utvärdera ändamålsenligheten hos det nuvarande
etikprövningssystemet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Etikprövning (lu.se)
Doctors can perform a Caesarean section against the will of a diabetic woman in her late 20s, a judge has ruled. Heavily pregnant
woman can have C-section against her will, judge rules - BBC News
“…to make a decision on an issue of utmost gravity and sensitivity under extreme time pressure”. Abortion: Two trusts are criticised
for inadequate assessment of woman’s capacity to decide | The BMJ
Biese, K. et al. (2022). Caregivers are not visitors. JACEP Open. https://doi.org/10.1002/emp2.12659
I Was Never "Just" a Visitor - The Hastings Center
Seminarium 21 mars (på plats eller digitalt): Inbjudan seminarium begravningsfrågor - Myndigheten för stöd till trossamfund
(myndighetensst.se)
KI Ethics symposium 2022 Date 2022.03.30.(flyer). Synthetic embryology – clinical opportunities and ethical dilemmas, KI South
Ethics symposium 2022 | Karolinska Institutet Nyheter
Stödturné. Stödkonsert för Ukraina med Kyiv Soloists 2022-03-27 kl 19.00 | Konserthuset Stockholm
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French Street Artist Julien Malland alias Seth. March 2022 Rue Buot Paris 13e.

14 mars (extra utskick)

Kanske kan följande info på något sätt vara till nytta?
Forskare vid KI arbetar på olika sätt för att finnas till förfogande om, eller när, samhället efterfrågar information om situationen i
Ukraina. Forskare och experter om situationen i Ukraina | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)
In Ukraine, since the start of the war, 31 attacks on health care have been documented. Stop attacks on health care in Ukraine
(unicef.org)
Anja Wolz, Médecins Sans Frontières (MSF) Emergency Coordinator currently based in Lviv. To supply hospitals in Ukraine is an
urgent race against time | MSF
Läkare utan gränser. Svårt att få in nödhjälp till de drabbade i Ukraina - tv4.se
UNHCR. För latest data please visit our Data Portal. Situation Ukraine Refugee Situation (unhcr.org)
Goda intentioner räcker inte. Johan von Schreeb om risken med egna insatser: »Kan förvärra läget« (lakartidningen.se)
Johan Fredriksson. Därför visar vi bilderna från Ukraina - tv4.se
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Charlotta Friborg, ansvarig utgivare. Det är vår plikt att visa krigets nakna brutalitet | SVT Nyheter
Ole Petter Ottersen, Karolinska president. Viewpoint: Time for a long-term strategy on Russian science relations and academic
collaborations | Science|Business (sciencebusiness.net)
Webbinar. 18 mars 8.30-12.30. Flyktingar i och från Ukraina - Vårt mottagande och vår hjälp. Gratis för privatpersoner. Allt
överskott går till insatser för de nödställda i Ukraina. Sista anmälningsdag är onsdag 16 mars. Kontakt:
per.lundgren@invandrarindex.se
Invandrarindex | Flyktingar i och från Ukraina – Vårt mottagande och vår hjälp.
Webbinar 14 mars 17.00-18.15. Academic collaborations in a time of war, conflicts, and political tensions | Karolinska Institutet
Nyheter (ki.se)
----------------Ukrainian violinists are joined in harmony by top violinists across the world. 94 violinists. 29 countries. Violinists Support Ukraine

Varma vänliga hälsningar i en så sorglig tid. Marie

Vecka 10
Det finns inga ord för att uttrycka vad man känner inför det som händer i Ukraina. Vi som individer här i Sverige skulle vilja hjälpa
mer. Några hittar ett sätt. Ett exempel är de första svenska läkarna i den privata hjälpinsatsen Razom som nu har nått Kiev. Svensk
insats i Ukraina tror på ett hundratal frivilliga läkare (lakartidningen.se)
Poland. WHO/Europe | Ukraine emergency - Food, medical attention, a safe haven: Poland responds to the Ukraine crisis with an
emphasis on the physical and mental health of refugees
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Novovolynsk Hospital in western Ukraine. WHO/Europe | Ukraine emergency - Running a hospital while your country is under attack
– a story from western Ukraine
Attacks on hospitals and ambulances. WHO confirms 18 attacks on Ukrainian hospitals and ambulances, creating the "worst possible
ingredients" for spread of disease - CBS News
Children must be protected from harm during conflict situations and never be targeted. WHO/Europe | Ukraine emergency - Ukraine’s
most vulnerable children in a Kherson home, designed to keep them safe and healthy
Hundreds of thousands of refugees are children. Amongst those fleeing, many are unaccompanied or have been separated from their
parents or family members. UNHCR - Unaccompanied and separated children fleeing escalating conflict in Ukraine must be protected
Johan Fredriksson. Reportern förklarar: Det innebär en humanitär korridor - tv4.se
Kriget visar vikten av tillförlitlig kunskap. Utan lögner inget krig – Universitetsläraren (universitetslararen.se)
Agneta Lindberg, ordförande för Svenskförening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD: ”Måste alla med diabetes ha en egen laptop
och smartphone?” - Dagens Medicin
Stella Cizinsky. Standardiseringen – vår tids opium - Sjukhusläkaren (sjukhuslakaren.se)
IVO kritik och risk för åtal. Läkare som gick till jobbet med covidsymtom riskerar åtal (lakartidningen.se)
William has been at the centre of a treatment dispute with Royal Manchester Children's Hospital. Lancaster mum wins legal fight for
son's kidney transplant - BBC News
Gross, MS et al. Respect, justice and learning are limited when patients are deidentified data subjects. Learn Health Sys. 2022;
e10303. https://doi.org/10.1002/lrh2.10303
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New Research. Bias and Inaccuracy in Marketing Noninvasive Prenatal Tests - The Hastings Center
McMillan J. Trust and medical ethics. Journal of Medical Ethics 2022; 48:153. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2022-108199
Soren Holm. What is the Foundation of Medical Ethics—Common Morality, Professional Norms, or Moral Philosophy? | Cambridge
Quarterly of Healthcare Ethics | Cambridge Core

7 mars (extra utskick)
Kära vänner och mottagare av nyhetsbrevet, Här kommer några saker som jag vill skicka till er denna måndag morgon:
We are now scaling an emergency response in Ukraine and neighbouring countries. War in Ukraine | MSF
Humanitarian crisis in Ukraine. International Committee of the Red Cross (icrc.org)
Sarah Schiffling Liverpool John Moores University, Wojciech D Piotrowicz Hanken School of Economics, Finland. Ukraine crisis:
why you should donate money rather than supplies (theconversation.com)
Children are worried by Russia’s attack. What to Tell Kids about Ukraine: Recommendations from a Psychologist - Scientific
American
Psychologists offer advice on managing stress around the conflict. How to handle the trauma of war from afar (apa.org)
Children with cancer are being evacuated to Poland by the non-governmental organization Herosi.
Ukraine invasion: The children with cancer fleeing war at home - BBC News
Saleyha Ahsan. The Lancet. Volume 399, Issue 10328. 2022. Ukrainian health workers respond to war - ScienceDirect
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Ukraine. Online event March 14 from 5pm-6pm GMT. Free to watch directly via Facebook, YouTube and on Twitter. Please feel free
to send your questions in advance, on any aspect of the crisis, to this email address: uk-webinars@theconversation.com marked
“Ukraine event”. What next for Ukraine, Russia and the world? Ask the experts in an online event from The Conversation
Rory Finnin associate professor of Ukrainian Studies. Understanding the war against Ukraine. https://youtu.be/iLOhB8IVeJU
Ukraine needs solidarity not ‘Crimnesia’ (cam.ac.uk)
Från KI: Dedicated webbside. The situation in Ukraine | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Vecka 9
Jesper Ahlin Marceta. När är det rätt att kriga? Intervju med Helen Frowe - Liberal Debatt Mer om Jesper Ahlin Marceta, fil.dr. –
Jesper Ahlin Marceta (jahlinmarceta.com)
Svenska barnläkarföreningen. Barnläkare vänder sig till statsministern (lakartidningen.se)
Svenska läkare mot kärnvapen. »Vårt medicinska ansvar är att förebygga så det aldrig kan hända« (lakartidningen.se)
Ryska läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare. Lyssna på rysk vårdpersonal! - Sveriges läkarförbund (slf.se)
Caroline Åkerhielm. Sällsynta diagnoser: Stå upp för allas rätt till jämlik och säker vård - Altinget - Allt om politik: altinget.se
Lars Rocksén. Nu sitter vi i smeten och de som drabbas är de mest utsatta - Sjukhusläkaren (sjukhuslakaren.se)
Jehovas Vittnen. Uppdrag granskning – Ärren från Jehovas | SVT Play
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Emma Skoglund. Cancerdrabbad: ”Prata inte över huvudet på patienten” - Sjukhusläkaren (sjukhuslakaren.se)
Tingsrätten tror inte på underläkaren. Fejkade rekommendationsbrev för AT-tjänst – döms för förfalskning (lakartidningen.se)
Socialstyrelsen rekommenderar återhållsamhet när det gäller hormonbehandling. Uppdaterade rekommendationer för
hormonbehandling vid könsdysfori hos unga - Socialstyrelsen
Nya regler för organdonation. Prop. 2021/22:128. Nya regler för organdonation - Regeringen.se
Coronakommissionen. Slutbetänkande SOU 2022:10 (coronakommissionen.com)
The reproductive industry. Ukraine's surrogacy agencies overlooked the worst-case scenario - war - BioEdge
New Report. AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability — IPCC
Gaudiani, J.L., Bogetz, A. & Yager, J. Terminal anorexia nervosa: three cases and proposed clinical characteristics. J Eat
Disord 10, 23 (2022). https://doi.org/10.1186/s40337-022-00548-3
Children’s social care. New Oxford-Lancaster guidelines to improve practice when babies are separated from parents at birth |
University of Oxford
Krutzinna, J. (2022). Who is “The Child”? Best Interests and Individuality of Children in Discretionary Decision-Making. The
International Journal of Children's Rights, 30(1), 120-145. doi: https://doi.org/10.1163/15718182-30010005
Sokol D. When is the best time to teach medical ethics? | The BMJ
Spanien 5th to 7th May. Summer School 2022 – International Collaborative for Best Care for the Dying Person | Palliativt
utvecklingscentrum
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8th European Conference. “Ethics and integrity in the changing world”. Porto, Portugal 4th to 6th May 2022. (face-to-face and online).
European Conference on Academic Integrity and Plagiarism 2022 – ENAI annual conference

1 mars (extra utskick)
Det som vi fruktade har hänt. Det är krig i Europa. Jag har samlat några länkar. Kanske finns något intressant för några av er…
OHCHR | Bachelet calls for strong leadership at moment of "profound gravity"
Crisis Crossroads: Ukraine | Center for Strategic and International Studies (csis.org)
KS-läkare ordnar hjälpsändningar med sjukvårdsmateriel till Ukraina (lakartidningen.se)
International Committee of the Red Cross (icrc.org)
Ukraine crisis (who.int)
Ukraina – stora hjälpbehov i konfliktens spår | Röda Korset (rodakorset.se)
Oro över situationen i Ukraina | Läkare Utan Gränser (lakareutangranser.se)
SLS fördömer Rysslands invasion av Ukraina - Svenska Läkaresällskapet
Svensk sjuksköterskeförening fördömer kraftigt invasionen av Ukraina | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)
Läkarförbundet ställer sig bakom fördömandet av den ryska invasionen - Sveriges läkarförbund (slf.se)
Angående invasionen av Ukraina - Uppsala universitet (uu.se)
Universitetet hissar ukrainsk flagga och ger stöd till studenter och forskare (umu.se)
Rektorsblogg: Om gränser - Nyheter - Örebro universitet (oru.se)
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LiU stödjer Ukrainas folk - Linköpings universitet
Hem | Göteborgs universitet (gu.se)
Ukrainas sak är vår – frihet och demokrati är skört – Erik Renström (lu.se)
Ukraina: Vi måste hjälpa till inom ramen för vår verksamhet - Ole Petter Ottersen, president Karolinska Institutet (ki.se)
The Ukraine invasion (cam.ac.uk)

Mark Rothko. Museum of Modern Art. New York.

