MC.2019-05-29

Bevakning av ny information om bioetik med fokus på hälso- och sjukvårdsetik.
Maj 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 22
”Det sammanhängande systemet är en god sak”. En krönika av Anna Janson, barnläkare, Addis Abeba, Etiopien.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/24/det-sammanhangande-systemet-ar-en-god-sak/
”Förhoppningsvis slutar denna läkare aldrig att eftersträva kunskap, utveckling och erfarenhet”. En krönika av Mia Lind, AT-läkare,
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2019/05/Forhoppningsvis-slutar-dennalakare-aldrig-att-efterstrava-kunskap-utveckling-och-erfarenhet/
”Överge satsningarna på primärvården”. En debattartikel av Johan Frostegård professor i medicin, Karolinska Institutet.
https://www.svd.se/overge-satsningarna-pa-primarvarden
En manlig läkarstudent från Linköpings universitet, som skrämt och oroat sina yngre kvinnliga medstudenter genom att skicka mejl till
dem, ska avskiljas från sin utbildning. Det har Kammarrätten i Stockholm slagit fast.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/05/Lakarstudent-ska-skiljas-fran-utbildningen-efter-ovalkommmet-mejlande/

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
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DN Scoop: Det mänskliga sjukvårdslotteriet – skandalen på Nya Karolinska.
Del 1 – Det mänskliga sjukvårdslotteriet och Del 2 – Övningen inför sjukhusflytten var kaotisk
https://www.dn.se/nyheter/sverige/dn-scoop-det-manskliga-sjukvardslotteriet-skandalen-pa-nya-karolinska/
Nya rapporter. Socialstyrelsen. Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar för
personuppgiftsbehandling. Socialstyrelsen föreslår en ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Syftet är
att socialnämnderna bättre ska kunna identifiera och skydda barn som far illa och kunna sätta in insatser.
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/forslagtilllagandringskagemojlighetattbattreskyddabarn
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning och analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting 2016–2018 – Slutrapport. Den statliga satsningen stärker inte förutsättningarna för en mer jämlik vård och
omsorg mellan kommuner och mellan regioner, och dessutom föreligger det viss risk att existerande skillnader förstärks.
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/battrevillkormensvartseeffekteravmiljardsatsningpapsykiskhalsa
Ny avhandling: Web-based learning design in paediatric perioperative care: the importance of including an educational framework
and children’s own perspectives. Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska. KI/Lime.
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46718?_ga=2.131707663.1699030587.1558943811-27154907.1466582929
Läs mer: Hon kämpar för förberedda barn i sjukvården. https://ki.se/nyheter/hon-kampar-for-forberedda-barn-i-sjukvarden
Ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.
http://www.smer.se/nyheter/ny-ordforande-i-statens-medicinsk-etiska-rad/
Etiksamtal i Almedalen. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) arrangerar tre etiksamtal under Almedalsveckan:
1/7 DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta? Samtalet arrangeras tillsammans med Kommittén för teknologisk
innovation och etik (KOMET).
http://www.smer.se/seminarier/almedalen-2019-dna-test-och-diagnostik-vad-vill-vi-veta-och-vem-ska-fa-veta/
2/7 Bör vi göra oss till bättre människor med teknikens hjälp?
http://www.smer.se/seminarier/almedalen-2019-bor-vi-gora-oss-till-battre-manniskor-med-teknikens-hjalp/
3/7 Alternativ medicin – alternativ etik?
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http://www.smer.se/seminarier/almedalen-2019-alternativ-medicin-alternativ-etik/
Tid: kl. 9.00 – 10.15 (med frukost från 8.30). Plats: Créperie & Logis lokaler på Wallers plats 3, (strykjärnshuset). Ingen
förhandsbokning behövs, men kom i tid då det brukar bli fullt!
EACME Annual Conference: Rethinking Ethics in 21st Century Europe. Oxford 12th-14th september 2019.
https://www.ethox.ox.ac.uk/opportunities/EACME2019

Vecka 21
Brister i vården vid långvarig smärta. En debattartikel av Gunilla Brodda Jansen, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring,
docent, Karolinska institutet
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/05/Brister-i-varden-vid-langvarig-smarta/
Forskning ska etikprövas och patienters integritet ska värnas. En replik av Läkartidningens medicinska redaktörer.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/05/Forskning-ska-etikprovas-och-patienters-integritet-ska-varnas/
Relaterat: Myndighet vill att medicinska fallrapporter ska etikprövas.
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/04/Oenighet-om-etikprovning-av-fallrapporter/
Svårt sjuka barn ska inte utvisas. Av Véronique Lönnerblad, generalsekreterare Unicef Sverige och Christina Heilborn, chefsjurist
Unicef Sverige. https://www.svd.se/svart-sjuka-barn-ska-inte-utvisas
Starka protester mot nya abortlagen i Alabama. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/maj/starka-protester-mot-nya-abortlagen-ialabama/
Bup på Universitetssjukhuset i Linköping bröt mot lagen när en tonårspojke spändes fast med bälte i över åtta timmar utan att
kontrolleras på plats. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/20/pojke-spandes-fast-utan-lagenlig-kontroll/

Page:

4 / 12

Är det inte vårdens uppgift att skydda en persons integritet när personen själv inte klarar av det? Det undrar debattörerna som vill se en
debatt om inskränkning av elektronisk kommunikation.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/16/nar-ska-psykiatripersonalen-beslagta-mobiltelefonen/
Replik: ”Sjukdomen ska behandlas, inte symtomen”.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/21/sjukdomen-ska-behandlas-inte-symtomen/
Ny bok och nya artiklar:
Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt. Ny norsk bok om dödshjälp av två unga filosofer Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri.
https://www.cappelendamm.no/_aktiv-dodshjelp-ole-martin-moen-aksel-braanen-sterri-9788202594848
Why GPs and patients need to talk more openly about death. By Lucy Pocock GP Career Progression Fellow, University of Bristol.
https://theconversation.com/why-gps-and-patients-need-to-talk-more-openly-about-death-112345
Severity as a Priority Setting Criterion: Setting a Challenging Research Agenda. Barra, M., Broqvist, M., Gustavsson, E. et al. Health
Care Anal (2019). https://doi.org/10.1007/s10728-019-00371-z
Lynøe, N., & Eriksson, A. (2019). Hidden clinical values and overestimation of shaken baby cases. Clinical Ethics.
https://doi.org/10.1177/1477750919851048
Harvard har en återkommande 3 dagars etikkurs ”Harvard Clinical Bioethics Course ” som jag brukar informera om. Här är
programmet för kursen i juni. Kanske intressant att ta del av det som exempel (bland andra)? Kanske någon av er som deltar i juni/har
deltagit i en tidigare kurs? https://bioethics.hms.harvard.edu/2019-hcbc-schedule
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Aktuellt patientfall i Frankrike:

Just hours after doctors stopped artificially feeding and hydrating a 42-year-old Frenchman who has spent more than a decade in a
vegetative state, a French court ruled late on Monday night that he must be put back on life support. By Aurelien Breeden.
https://www.nytimes.com/2019/05/20/world/europe/france-vincent-lambert-life-support.html
Mannen insjuknade för 10 år sen och hade inte skrivit ner något som kunde ge vägledning för hur han önskade att behandlingen skulle
bli. Hans föräldrar och hans fru har totalt olika åsikter om vad mannen hade velat.
Sedan 2016 finns i Frankrike ett regelverk för att skriva ner sin vilja inför framtida behandlingar och för att utse en person som kan föra
ens talan i frågor gällande sjukvården när man själv inte längre kan. Fortfarande är det relativt få som har skrivit ett förhandsdirektiv
men det aktuella fallet har skapat stor uppmärksamhet och många fler har blivit medvetna om att möjligheten finns och att det kan vara
viktigt att ha tagit ställning oavsett om man är en ung eller en äldre person.
Formulär för att skriva ett förhandsdirektiv gällande sjukvården:
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-12/modele_de_redaction_des_directives_anticipees.pdf
Formulär för att ge framtidsfullmakt gällande sjukvården:
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_personne_confiance_v9.pdf
Vad gäller i Sverige 2019?
2011 Socialstyrelsen har skrivit om ”skriftliga viljeyttringar gällande livsuppehållande behandling”. I handboken står det att: Det finns
möjlighet att skriva ett så kallat livstestamente för att uttrycka sin vilja gällande val av behandling. Dokumentet är endast vägledande
för sjukvården men inte juridiskt bindande. (s.38). https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-39
2015 kom SOU 2015:80. Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. I Del 2 står det ”Om
framtidsfullmakter”. Läs ett särskilt yttrande av experten Niels Lynöe (s.819) som pekar på behovet att göra skriftliga
förhandsdirektiver gällande sjukvården juridiskt bindande.
https://www.regeringen.se/4a8393/contentassets/c4934bcc2ca24fad9119c6a201f91f80/utredningen-om-beslutsoformogna-personersstallning-i-vard-omsorg-och-forskning-del-2-sou-201580
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2017 trädde Lagen om framtidsfullmakt i kraft den 1 juli. https://www.lagen.nu/2017:310
Där står att en framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter men att en framtidsfullmakt inte får omfatta
åtgärder som avses i 2 kap. 1§ första stycket HSL (2017:30)eller 1 § Tandvårdslagen.
2019 är det som förut möjligt att skriva ner i förväg hur man vill ha det gällande sjukvården om man hamnar i en situation då man inte
kan tala för sig själv men dokumentet är inte juridiskt bindande och man kan inte ge framtidsfullmakt till någon annan person.
En del organisationer som religiösa samfund har tagit fram sådana dokument som man kan använda sig av. Jehovas Vittnen har haft ett
”blodkort”. Katolikerna har ett ”livsslutsdirektiv”(bifogas).
Som stöd för situationer när någon är svårt sjuk eller döende, har den Katolska rörelsen Respekt tagit fram ett livsslutsdirektiv, där man
på förhand kan skriva ner särskilda önskemål till närstående och vårdpersonal. https://respektlivet.nu/om-oss/livslutsdirektiv

Vecka 20
Selektiv rapportering av kliniska prövningar. ”Det är uppseendeväckande att i Sverige rapporteras resultat ytterst sällan”. Det skriver
Tove Godskesen och Stefan Eriksson från Centrum för forsknings- och bioetik. Uppsala universitet.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/15/selektiv-rapportering-av-kliniska-provningar/
”Utan hälsopolitiska beslut blir utbyggnad av rådgivning aldrig tillräcklig”. Av Göran Boëthius och Hans Gilljam.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/16/utan-halsopolitiska-beslut-blir-utbyggnad-av-radgivning-aldrig-tillracklig/
"Det finns inom hälso- och sjukvården i dag god kunskap om hur våldet i nära relationer kan upptäckas", skriver Gun Heimer och Åsa
Witkowski. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/13/det-finns-rutiner-for-att-fanga-upp-valdsutsatta/
Hjärtläkare på Karolinska: ”Jag ägnar mig åt civil olydnad på jobbet”.
https://www.dn.se/sthlm/hjartlakare-pa-karolinska-jag-agnar-mig-at-civil-olydnad-pa-jobbet/
”Primärvården är till för patienterna – inte SKL” skriver Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges Läkarförbund, i en slutreplik till
SKL. https://www.svd.se/primarvarden-ar-till-for-patienterna--inte-skl
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Ny rapport som sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom.
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-5-12/
Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens
arbete med att förebygga suicid.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/okad-kunskap-om-suicidprevention-och-stod-till-efterlevande/
Regeringen storsatsar på ökad kunskap om demens. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-storsatsar-pa-okad-kunskap-omdemens-27596 Relaterat: Dementia: ethical issues. Nuffield Council on Bioethics work and report.
http://nuffieldbioethics.org/project/dementia
http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/2014/07/Dementia-report-overview-Feb-20101.pdf
5 Questions: Looking for solutions to physician burnout in other professions.
http://med.stanford.edu/news/all-news/2019/05/looking-for-solutions-to-physician-burnout.html?linkId=67080984
Cosmetic procedures – ethical issues. Nuffield Council on Bioethics. Report. 2017.
http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Cosmetic-procedures-full-report.pdf
MDPI is granting an 800 Swiss Franc Travel award to an Early Career Researcher, to visit a conference of your choice.
MDPI, pioneer in scholarly open access publishing, has supported academic communities since 1996. Based in Basel, Switzerland.
https://www.mdpi.com/journal/publications/awards.pdf/0/168_2019_1_2019-04-08_Publications_Travel%20Award%202019_web.pdf
Smer har publicerat konferensrapporten från Peter Strangs etikprisseminarium samt webbfilmen från den 25 oktober 2018.
http://www.smer.se/webbfilmer/etikprisseminarium-de-svara-besluten-etiska-dilemman-vid-behandlingsbegransningar-ochlivsuppehallande-behandling/
Nationella Etiknätverket bjuder in till möte i Visby den 12-13 september. Preliminärt program och inbjudan bifogas detta mail.
Kontaktperson: rose-marie.isaksson@norrbotten.se
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Vecka 19
Inbjudan till Klinisk etikkurs för handledare/lärare i hälso- och sjukvården.
SLS Delegation för medicinsk etik i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd arrangerar den 14–17 oktober 2019 med en
uppföljningsdag den 16 december 2019 en kurs för blivande eller redan aktiva lärare och handledare i klinisk etik i hälso- och
sjukvården. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/kurs-klinisk-etik/
Staten JK-anmäls för bristande åldersbedömningar. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Civil Rights Defenders lämnar
in en anmälan till Justitiekanslern (JK) i ett fall där en minderårig pojke fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med sin
asylprövning. https://sweref.org/staten-jk-anmals-for-brister-i-medicinsk-aldersbedomning/
Ny avhandling. Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice. Jesper Ahlin Marceta. Filosofi och historia,
KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1289625&dswid=-402
Ny bok. Konsulterna - kampen om Karolinska. Av journalisterna Lisa Röstlund och Anna Gustafsson. Förlag: Mondial.
Utgivningsdatum: 2019-05-08. ISBN: 9789188671912
Många läkarstudenter utsatta för sexuella trakasserier. Nästan en fjärdedel har upplevt särbehandling på grund av kön under
utbildningen, visar en enkät från Läkarförbundet.
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/05/Manga-lakarstudenter-utsatta-for-sexuell-sarbehandling/
”Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger”. En artikel skriven av Kjell Asplund m.fl.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/05/Smer-rapport-om-dodshjalp-togs-emot-positivt-i-bada-lager/
Relaterat: Smers rapport 2017:2. Dödshjälp. En kunskapssammanställning.
http://www.smer.se/rapporter/dodshjalp-en-kunskapssammanstallning/
Läkartiden som läker såren. Av Olof Ehrenkrona. https://www.svd.se/lakartiden-som-laker-saren
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Empathy in healthcare is finally making a comeback. By Jeremy Howick Director of the Oxford Empathy Programme, University of
Oxford. https://theconversation.com/empathy-in-healthcare-is-finally-making-a-comeback-113593
How Should ECMO Initiation and Withdrawal Decisions Be Shared? Jaramillo C. and Braus N. AMA J Ethics. 2019;21(5):E387-393.
doi: 10.1001/amajethics.2019.387.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-ecmo-initiation-and-withdrawal-decisions-be-shared/2019-05
Will We Code for Default ECMO? Brauner D. J. et al. AMA J Ethics. 2019;21(5):E443-449. doi: 10.1001/amajethics.2019.443.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/will-we-code-default-ecmo/2019-05
How Should One Live Everlasting Life? Harbut R. AMA J Ethics. 2019;21(5):E470-474. doi: 10.1001/amajethics.2019.470.
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-one-live-everlasting-life/2019-05
Dickens et al. Mental health nurses’ attitudes, experience, and knowledge regarding routine physical healthcare: systematic, integrative
review of studies involving 7,549 nurses working in mental health settings. BMC Nursing. 2019.
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-019-0339-x
Jonathan D. Moreno (2019) What Is a Clinical Ethicist? The American Journal of Bioethics, 19:4, 4-5, DOI:
10.1080/15265161.2019.1574495
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2019.1574495?src=recsys
New vacancy: Research Fellow in Ethics in the University of Strasbourg, Ethics centre (CEERE) – France.
http://www.unistra.fr/index.php?id=27705
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Vecka 18
”Lag om fasta läkare är inte lösningen”. En replik skriven av Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.
https://www.svd.se/lag-om-fasta-lakare-ar-inte-losningen
Relaterat: ”Lär av våra grannländer – inför fasta läkare nu”. En debattartikel av Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.
https://www.svd.se/lar-av-vara-grannlander--infor-fasta-lakare-nu
Kan man lita på kvalitetsdata? ”I vissa fall är statistiken så förvanskad att det mest liknar en medveten lögn”, skriver Claes Brodin,
överläkare och kirurg, Nyköpings lasarett i en debattartikel.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/04/29/kan-man-lita-pa-kvalitetsdata/
Vardaglig maktlöshet är inte bra för någons hälsa. En krönika av Katarina Stolt, distriktsläkare i Jönköping.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/04/26/vardaglig-maktloshet-ar-inte-bra-for-nagons-halsa/
Regionerna har själva skapat den marknad för hyrpersonal i vården som i dag trissar upp priserna på hyrpersonal och samtidigt gör det
svårare att behålla den ordinarie personalen, skriver Johan Enfeldt och Lisa Pelling, Arena Idé.
https://www.svd.se/skl-missar-orsakerna-till-kostnadsexplosion
Smer kommenterar det norska Bioteknologirådets uttalande om genetisk testning av barn utanför hälso- och sjukvården.
http://www.smer.se/smer-kommenterar/smer-kommenterar-20191-dna-testning-av-barn-utanfor-halso-och-sjukvarden/
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) föreslår idag Socialdepartementet att ge uppdrag till tre myndigheter att stärka kunskapen om
utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar.
http://www.smer.se/wp-content/uploads/2019/04/Skrivelse-ang.-utredning-och-behandling-av-könsdysfori-hos-barn-och-ungdomar2019-04-26.pdf
En konferensrapport efter Peter Strangs seminarium finns nu att läsa: De svåra besluten. Etiska dilemman vid
behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling.
http://www.smer.se/nyheter/de-svara-besluten-etiska-dilemman-vid-behandlingsbegransningar-och-livsuppehallande-behandling/
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Ny avhandling. Matar A. Considering a Baby? Responsible Screening for the Future: Ethical and social implications for
implementation and use of preconception expanded carrier screening in Sweden. Uppsala universitet, Centrum för forsknings- och
bioetik. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1277573&dswid=9496
Cancer professionals need to be aware quality of life is an abstract concept for many patients. By Ranjana Srivastava, Australian
oncologist. Her sixth book, A Better Death: Conversations in the Art of Living and Dying Well will be published in June 2019.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/10/cancer-surgeons-need-to-be-aware-quality-of-life-is-an-abstract-concept-formany-patients
How should crisis sedation be presented to dying patients at risk of a catastrophic event? By Dr Nathan Emmerich and Prof Bert
Gordijn.
https://blogs.bmj.com/medical-ethics/2019/04/23/how-should-crisis-sedation-be-presented-to-dying-patients-at-risk-of-a-catastrophicevent/
Related: Emmerich N, Gordijn B. Ethics of crisis sedation: questions of performance and consent. Journal of Medical Ethics Published
Online First: 20 April 2019. doi: 10.1136/medethics-2018-105285
At least 1.12% of deaths in Canada are due to euthanasia. https://www.bioedge.org/bioethics/at-least-1.12-of-deaths-in-canada-aredue-to-euthanasia/13036
Related: Fourth Interim Report on Medical Assistance in Dying in Canada.
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-april2019.html
Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH). New advice seeks to prevent parent/doctor conflict in paediatrics.
https://adc.bmj.com/content/archdischild/104/5/413.full.pdf
Related: Linney M, Hain RDW, Wilkinson D, et al. Achieving consensus advice for paediatricians and other health professionals: on
prevention, recognition and management of conflict in paediatric practice. Archives of Disease in Childhood 2019;104:413-416.
https://adc.bmj.com/content/104/5/413
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Early-Career Scholar Essay Award. The Hastings Center. Apply Now. Deadline: June 1, 2019. To enter: Any person, including the
author, may nominate an essay. There is no entry fee. To submit an entry: https://hastingscenter.wufoo.com/forms/waky46u0v3hrg6/

Sköna maj är slut för i år!

