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Nationella etiknätverket
Omvärldsbevakning. Hösten 2016.
När jag nu blivit pensionär har jag mera tid än många andra att läsa tidningar och tidskrifter och jag har ett fortsatt stort intresse för etikfrågorna.
Därför vill jag gärna dela med mig av det som jag läser som kan vara värdefullt för medlemmarna i vårt etiknätverk.
Är det någon artikel/annat som du själv har uppmärksammat och som du vill dela med etiknätverket? Tveka inte att skicka tips till mig så jag kan
sprida till alla!
Marie Chenik, ordförande för etiknätverket. marie.chenik@ki.se
Dokumentet publiceras på webbsidan: https://kiedit.ki.se/lime/etik-i-praktiken
Innehåll (senaste utskick först):
December sida 2, November sida 5, Oktober sida 9, September sida 12, Augusti sida 13.
Höstens omvärldsbevakning har fått positiv respons från medlemmarna:
”Tack för att du skickar värdefulla länkar”,
”Tack för alla fina artiklar och annan inspiration!”,
”Stort tack för kontinuerliga uppdateringar”,
”Tack för många intressanta länkar, lästips och idéer under året”,
”Vi som får förmånen att ta del av dina utskick verkligen uppskattar det!”,
”Tack för årets alla läsvärda och tänkvärda tips! Det behövs mer än någonsin!”,
”Tack för all god information som ni delar med Er!”,
”Tack! Dina utskick hjälper mig att vara uppdaterad på etikområdet!”,
”Vill bara tacka för länken, fantastisk text och ett exempel mitt i kärnan av det kurserna handlar om. Har delat den med vårt kursledarteam”.
”Tack! Uppskattar mycket att du omvärldsspanar åt oss andra”,
”Tack för att du hjälper mig att få reda allt nytt snabbt ☺”,
”Det är så bra att du sänder ut denna information!”
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December
14/12

Ämne: Utvärdering 2016. Palliativ vård i livets slutskede. Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister.
Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får inte samtal om vårdens
innehåll och riktning då de går in i livets slutfas. Personalen får inte tillräckligt med fortbildning och stöd. Det visar Socialstyrelsens
utvärdering:
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016. Palliativ vård i livets slutskede.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20417/2016-12-12.pdf
Sammanfattning med förbättringsområden
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20396/2016-12-3.pdf
Relaterad artikel
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/12/Stora-brister-i-den-palliativa-varden/

14/12

Ämne: Videos från Smer etikdag + inbjudan till kursen ”De nödvändiga samtalen” 14-15 juni 2017
Länk till YouTube kanalen där videos från Smer etikdag 8/12 och mycket annat intressant material finns tillgängligt.
http://www.smer.se/nyheter/se-alla-foredrag-fran-smers-etikdag-2016/
Information om kursen ”De nödvändiga samtalen” som nu ges i Stockholm i samarbete med oss på Lime/CHE Karolinska Institutet
Stockholm. http://palliativtutvecklingscentrum.se/ När: 14-15 juni 2017. Var: Karolinska Institutet, Stockholm. Pris: 7000 kr + moms.
Sista anmälningsdag: 8 maj 2017. http://palliativtutvecklingscentrum.se/utbildningar/de-nodvandiga-samtalen/
Målgrupp: Läkare. ST-läkare får intyg om uppfyllda delmål för ST-utbildning. Lipuscertifierad, kursnummer 20150194.
Anmäl dig till: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41415E4272424A5A437140
Program: http://palliativtutvecklingscentrum.se/wp-content/uploads/2016/03/ProgramDNS.pdf
Filmer om kursen: https://www.youtube.com/watch?v=8UnWmgxcEMA

Nationella etiknätverket. MC Januari 2017. https://kiedit.ki.se/lime/etik-i-praktiken

Page 3 of 13

Nationella etiknätverket
9/12

Ämne: Nytt! Smer etikpris går till Elisabeth Rynning + Nya rapporter: "Nationellt uppdrag Smärta" och "Vad står på spel?"
Elisabeth Rynning har tilldelats Smers etikpris med motiveringen “för hennes värdefulla insatser med att etablera ämnet medicinsk rätt i
Sverige och enastående engagemang för centrala medicinsk-etiska frågor”.
http://www.smer.se/nyheter/elisabeth-rynning-far-smers-etikpris-2016/
Nya rapporter publicerades denna vecka:
Rapporten Nationellt uppdrag Smärta är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Den visar på brister och omotiverade skillnader i
vård och behandling av patienter med kronisk smärta.
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationellt-uppdrag-smarta.html
Rapport 2016:3: Vad står på spel? Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv. Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys.
Vilka är nyttorna och med vilka risker används digitala hälsouppgifter om enskilda individer?
Vilka värden bör väga tyngst – de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller skyddet av den personliga integriteten?
http://www.vårdanalys.se/Rapporter/2016/Vad-star-pa-spel/

9/12

Ämne: Etikkurser på Imperial College i London 2017
http://www.imperial.ac.uk/continuing-professional-development/short-courses/medicine/ethics/
Medical Ethics. 11-15 september 2017 (5 days).
http://www.imperial.ac.uk/continuing-professional-development/short-courses/medicine/ethics/medical-ethics/
This course, which started in 1983, has been designed to provide medical, nursing and allied professionals - whether as teachers of
emerging professionals, or practising professionals at different stages in their career - with an extended and intensive opportunity to
review and update their approach to the analysis of key “medico-moral” issues, with the help of leading authorities in the field of medical
ethics. It is also designed to be helpful to members of ethics committees, whether or not they are health professionals, and to others
professionally involved with the ethical issues of health care.
Applied clinical ethics (ACE). Dates to be confirmed.
http://www.imperial.ac.uk/continuing-professional-development/short-courses/medicine/ethics/applied-clinical-ethics-ace/
The course consists of two 2-day modules which are a series of interactive seminars, usually followed by group discussions based on the

Nationella etiknätverket. MC Januari 2017. https://kiedit.ki.se/lime/etik-i-praktiken

Page 4 of 13

Nationella etiknätverket
issues raised by the speakers. Each module focuses on core aspects of clinical ethics. It should provide participants with a greater
understanding of core ethical issues in clinical practice, as well as the analytic tools to perform an in-depth ethics case analysis and to
assist colleagues in their ethical decision-making.
2/12

Ämne: lästips + goda exempel
Lästips:
”Är det en människa?!?” http://www.sjukhuslakaren.se/ar-det-en-manniska/
»Ett rum fullt av kompetent personal och studenter – men ingen säger något.«
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kronika/2016/11/Ett-rum-fullt-av-kompetent-personal-och-studenter--men-ingen-sager-nagot/
Goda exempel:
Maria Hogenäs, barnmorska, verksamhetsledare vid Födelsehuset doula & kulturtolk i Göteborg, har tilldelats Vårdförbundspriset kronor
för sitt arbete med utrikesfödda kvinnor.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/november/barnmorska-far-vardforbundets-stora-pris/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/oktober/barnmorska-med-mal-att-underlatta-integrationen/
Innovationspriset Gyllene Äpplet gick i år till personalen på barnonkologen vid Astrid Lindgrens sjukhus som utvecklat en ständigt
uppdaterad informations-app till barnen och deras föräldrar. Nästa steg är att göra appen flerspråkig. I början av nästa år är det tänkt att den
ska översättas till arabiska, engelska, somaliska och spanska.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/november/de-prisas-for-barnonkologisk-app/
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November
23/11

Ämne: Nytt från Prioriteringscentrum och Smer. Vårdsponsring bör styras av etiska överväganden. En analys utifrån ett etiskt
perspektiv.
Följande är publicerat idag på Smers webbsida.
http://www.smer.se/nyheter/vardsponsring-bor-styras-av-etiska-overvaganden-och-inte-ogenomtankta-forhoppningar-omresurstillskott/
Prioriteringscentrum har på Statens medicinsk-etiska råds (Smers) initiativ analyserat frågan om sponsring av offentligt finansierad
vård utifrån ett etiskt perspektiv. Deras analys lyfter fram en rad potentiella problem med olika former av sponsring av vård. Mot
bakgrund av deras rapport och rådets interna diskussion har denna skrivelse tagits fram:
http://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.704495?l=sv
Se även rapporten 2016:1 av Lars Sandman och Per Carlsson, Prioriteringscentrum:
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1045860/FULLTEXT01.pdf
Debattartikel i Dagens Medicin:
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/23/sponsring-bor-styras-av-etiska-overvaganden/

23/11

Ämne: Presentationerna från etiknätverkets konferens 14 november
Här kommer presentationerna som jag har skickats in. De kommer att läggas ut på etiknätverkets webbsida https://kiedit.ki.se/lime/etiki-praktiken
En rapport för konferensdagen som inkluderar utvärderingen är på gång. Rapporten kommer inom några dagar. Senast nästa vecka.
https://kiedit.ki.se/sites/default/files/rapport_konferensen_14_november_.pdf

23/11

Ämne: Palliativmedicin i LT + utbildningen i etik på läkarprogrammet i Uppsala Nya Tidning
I veckans nummer av Läkartidningen finns flera artiklar med tema palliativmedicin. Bla följande artikel skriven av Anna Milberg och
Marit Karlsson http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2016/11/Hoppas-pa-det-basta-planera-for-det-samsta/
Författarna skriver bla om det stora värdet i att planera för det sämsta (men hoppas på det bästa) med den döende patienten för
att kunna främja viktiga etiska värden som "ökat självbestämmande (autonomi), ökad livskvalitet och minskat lidande".
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I Uppsala Nya Tidning skriver Barbro Westerholm och Nils Eric Sahlin en debattartikel om utbildningen i etik på läkarprogrammet.
http://www.unt.se/asikt/debatt/etiskt-underbetyg-4441845.aspx
Smer har träffat landstinget Blekinge för att prata etikarbete och etiska utmaningar.
21/11

Ämne: Ny avhandling: Experiencing of being in ethically difficult care situations and an intervention with clinical ethics
support
Rose-Marie Isaksson från etiknätverkets arbetsutskott och ordförande i Norrbottens läns landsting etiska råd har i fredags varit på en
mycket intressant disputation som bla handlade om etiska ronder och tipsar om en ny avhandling:
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1039621/FULLTEXT01.pdf

15/11

Ämne: Seminarier, rapporter, radioprogram Kaliber
Igår hade etiknätverket sin årliga konferens. Alla verkade mycket nöjda att träffas och för många att träffas igen! Det blev en fin och
mycket intressant dag! Vi återkommer med en rapport när vi har sammanställt utvärderingarna.
Förra veckan hade Läkaresällskapet ett seminarium med tema: "Styrningen av sjukvården har blivit ett hot". Vad behöver
göras? Seminariet finns att titta på på youtube. Bifogar länken. http://www.sls.se/Aktuellt/Senaste-nytt/811-Tisdagsmote/
Den 7 och den 14 november hade Kaliber 2 intressanta program om värdebaserade vård på NKS. Bifogar länkar.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/802978?programid=1316
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=6563219
Igår överlämnade Smer rapporten ”Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning” till regeringen.
http://www.smer.se/rapporter/etiska-bedomningar-i-granslandet-mellan-halso-och-sjukvard-och-forskning/
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7/11

Ämne: Rapport asylsökande och nyanlända + Prioriteringscentrums nya förslag + Barnmorskan och samvetsfrihet
Förra veckan publicerade Socialstyrelsen en rapport: "Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända –
Delrapport 2016". http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20148/2016-5-1.pdf
Rapporten redogör för kunskap om hälsa och vårdbehov bland asylsökande flyktingar samt nuläget (mars 2016) i hälso- och sjukvården
och tandvården. Vidare redovisas åtgärder som landstingen hittills har vidtagit för att organisera och stärka upp vården p.g.a.
flyktingsituationen.
I senaste nummer av Läkartidningen finns debattartiklar om Prioriteringscentrums nya förslag till en revidering av Nationell modell
för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
3 november. NT-rådet underminerar riksdagens plattform för prioriteringar.
Endast riksdagen kan förändra beslut som fattas av riksdagen. Det ligger inte i NT-rådets mandat eller roll att på eget initiativ tolka och
förändra den etiska plattformen.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/11/NT-radet-underminerar-riksdagens-plattform-for-prioriteringar/
3 november. Vi måste kunna relatera till och tolka den etiska plattformen
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/11/Rimligt-att-kunna-tolkar-den-etiska-plattformen/
4 november. Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet är kritiska till förslaget om en uppdaterad nationell modell för öppna
prioriteringar.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/11/SLS-och-SLF-nobbar-forslag-om-reviderad-modell-for-oppna-prioriteringar/
Barnmorskan som stämt landstinget Sörmland för kränkning av religions och samvetsfrihet förlorade målet i tingsrätten.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/november/abortvagrande-barnmorska-forlorade-i-tingsratten/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/11/Abortvagrande-barnmorska-inte-krankt--nekas-skadestand/
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Läs mer om aktuella etikfrågor på http://www.smer.se/
Kom ihåg! Den 8 december 2016 arrangerar Smer sin årliga etikdag. Temat i år är självbestämmande, läkarassisterat självmord och god
vård vid livets slut. Konferensen är kostnadsfri och det är begränsat med platser.
4/11

Ämne: Inbjudan till konferens
Här kommer en inbjudan till en konferens i Leuven Belgien 15-16 september 2017: 18th Nursing Ethics Conference and 3rd
International Ethics in Care Conference. "Challenges and Opportunities for Ethics in Nursing and Care".
Se https://www.kuleuven.be/communicatie/congresbureau/nursingethics2017

1/11

Ämne: Tips om en aktuell artikel
Det kom ett tips från Göran Åström i vårt etiknätverk om en artikel i DN idag. goran.astrom@ltblekinge.se Verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken.
Denna debattartikel i dagens tidning är ett viktigt inlägga i frågan om etik inom hälso- och sjukvården. Kanske ett lästips för alla i
nätverket.
http://www.dn.se/debatt/gor-etik-obligatoriskt-i-all-hogre-utbildning/
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Oktober
27/10

Ämne: Videoinspelning av etikdagen på Läkaresällskapet den 25 oktober
Videoinspelningen av etikdagen på Läkaresällskapet den 25 oktober http://www.sls.se/Etik/Artiklar-om-etik/
I början av filmen händer ingenting en lång stund. Spola fram till 70 då börjar det.

27/10

Ämne: Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning.
Sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och
Sveriges Läkarförbunds etik och ansvarsråd har i år (april) tagit fram nya etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk
undervisning.
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/etiska-riktlinjer-for-patienters-medverkan-i-klinisk-undervisning/

27/10

Ämne: Aktuellt från Smer - 2 remissvar SOU 2016:41 (Personliga integriteten) och Ds 2016:29 (Privata
sjukvårdsförsäkringar).
1. Remissvar ang. delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41
http://www.smer.se/remissvar/remissvar-ang-delbetankandet-hur-star-det-till-med-den-personliga-integriteten-sou-201641/
2. Remissvar vad gäller departementspromemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Ds
2016:29: http://www.smer.se/remissvar/remissvar-vad-galler-departementspromemorian-privata-sjukvardsforsakringar-inomoffentligt-finansierad-halso-och-sjukvard-ds-201629/
Fler remissvar: http://www.smer.se/remissvar/

27/10

Ämne: Smer har genomfört en etisk analys av området ”skakvåld” i anslutning till SBU rapport om ämnet.
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har genomfört en etisk analys av området ”skakvåld” i anslutning till Statens beredning för
medicinsk och social utvärderings (SBU) rapport om ämnet som kom igår. http://www.smer.se/nyheter/etisk-analys-av-skakvald/
Den etiska analysen i sin helhet:
http://www.smer.se/skrivelser/etisk-analys-av-skakvald/attachment/smer-etisk-analys-skakvald-160826-slutversion/
SBUs rapport: Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld.
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/skakvald--triadens-roll-vid-medicinsk-utredning-av-misstankt-skakvald/
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21/10

Ämne: Aktuellt: Smers uttalande om medicinska åldersbedömningar i asylprocessen + inbjudan till etikdag
I veckan kom Smers uttalande om medicinska åldersbedömningar. Läs mer:
http://www.smer.se/skrivelser/medicinska-aldersbedomningar-i-asylprocessen-etiska-aspekter/

12/10

Ämne: Lästips ”Sjukt hus”.
Boken är ännu ett exempel om viktig grävande journalistik: ”Sjukt hus. Globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska”
Henrik Ennart och Fredrik Mellgren.
Recensioner:
Ingrid Carlberg recenserar i DN http://www.dn.se/kultur-noje/vasst-gravande-om-den-stora-politiska-svindeln-pa-karolinska/
Mi Lennhag recenserar i SvD http://www.svd.se/gravjobbet-om-nya-karolinska-avtacker-en-demokratisk-forlust

12/10

Ämne: Fler aktuella videoinspelningar om diskussioner/reflektioner efter Macchiarinifallet.
Videoinspelningar efter seminarier om Macchiarinifallet
Från Dagens Medicin seminarium 5 oktober
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/10/07/efter-macchiarini--vi-kan-inte-psykopatsakra-forskningen/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/10/07/bosse-lindquist-gar-hart-at-utredarna-i-macchiarini-affaren/
Från Seminariet på Läkaresällskapet 11 oktober
https://www.youtube.com/watch?v=B7pYotdvrfY

7/10

Ämne: Information från EUROPEAN ASSOCIATION OF CENTRES OF MEDICAL ETHICS (EACME).
http://www.eacmeweb.com/
Alltid mycket intressant! Flera personer i vårt etiknätverk har deltagit i konferenser de arrangerar. Kanske några till kan delta nästa år?
Neuroethics Network – June 19, 20, 21, Cambridge Consortium for Bioethics Education – July 3, 4, 5
International Bioethics Retreat – June 26, 27, 28
Participants are invited to submit abstracts for a variety of formats, including E - Posters
For more information, further details on submission and registration, please visit:
http://icmbioethics.com/cambridge-consortium-for-bioethics-education--home.html
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6/10

Ämne: Svenska Läkaresällskapet frukostseminariet om ungas psykiska hälsa, 13/10 kl 9.30-11.30 och etikdagsprogrammet
25/10
Bifogar etikdagsprogrammet om fler i nätverket är intresserade av att delta. Passar också på att skicka med programmet för
frukostseminariet vi har nästa vecka om ungas psykiska hälsa, 13/10 kl. 9.30 - 11.30 på SLS. Även det kostnadsfritt och med
lunchsmörgås. Anmälan senast 10/10.

6/10

Ämne: Svenska Läkaresällskapets etikpris 2016 tilldelas Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
”För sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor
emellan liksom i patientmöten” tilldelas överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Svenska
Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset 2016. http://www.sls.se/Etik/Hippokratespriset/
– Viveka har ett långvarigt engagemang i etiska ronder och är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i
medicinsk etik på hemkliniken, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling, säger Mårten Rosenqvist,
professor och överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.
Hippokratespriset instiftades 2003 för att uppmärksamma och uppmuntra ett etiskt förhållningssätt i läkarens kliniska vardag.
Priset, 10 000 kronor och Clarence Blomqvist medalj, delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 15 november.
Grattis till Viveka!

Nationella etiknätverket. MC Januari 2017. https://kiedit.ki.se/lime/etik-i-praktiken

Page 12 of 13

Nationella etiknätverket
September
26/9

Ämne: Lite information + lästips m.m
På gång! Utbildningen "de nödvändiga samtalen" (DNS) är en tvådagars utbildning för läkare och en träning ”att samtala med
patienter med livshotande sjukdomar”. Om allt går som planerat ska en öppen kurs kunna erbjudas i KI lokaler i Solna juni 2017.
Några av er kanske känner till utbildningen som Palliativt Utvecklingscentrum http://palliativtutvecklingscentrum.se/
håller i och som har startat på initiativ av Carl Johan Fürst? Utbildningen erbjuds regelbundet för personalen i Skåne och Västra
Sverige men inte i övriga landet. Utbildningen har arrangerats 3 gånger på Karolinska Universitetssjukhuset.
Lästips. Korta texter som bjuder in till en reflektion över viktiga frågor om bla prioriteringar och patientens bästa:
En krönika skriven av Jörg Carlsson överläkare medicinkliniken Kalmar: ”Ibland faller rollerna som läkare och människa i sär”
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/23/ibland-faller-rollerna-som-lakare-och-manniska-isar/
"Det är inte patienterna det är fel på, det är vårdens organisation som måste ändras" skriver Bo Karlsson, ordförande ILCO Tarmuro- och stomiförbundet, och Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/26/losningen-ar-inte-att-forsamra-varden-for-cancerpatienter/
Seminarium 5 oktober. ”Efter Macchiarini - hur återställer vi förtroendet?”. Dagens Medicin Agenda arrangerar ett extrainsatt
seminarium för diskussion om vilka åtgärder som krävs, på kort och lång sikt, för att återställa förtroendet för den kliniska forskningen
och patientsäkerheten.
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Ämne: Ny upplaga av "the AMA Code of Medical Ethics". Reviderad juni 2016
I juni har AMA publicerat en reviderad upplaga av Code of Medical Ethics (efter 8 års arbete). Coden kom till 1847 och uppdateras
regelbundet.
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Ämne: Intressant debattartikel i DN om det system som gjorde skandalen möjlig.
Lästips: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/jakten-mot-rampljuset-skapade-skandalen/
Det är utredaren Ingrid Carlberg som skriver i en intressant debattartikel i DN om det system som gjorde skandalen möjlig.
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Kommissionen för jämlik hälsa överlämnade igår delbetänkandet ”Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för
Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55)” till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Delbetänkandet visar
bland annat hur ojämlikheten ökat. Mer information http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/08/SOU-2016_55_webb.pdf
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Utredningen om luftstrupsoperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset är klar
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Hälsa%20och%20vård/Nyhet%20bilaga/Fallet%20Macchiarini%20rapport.pdf
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Hälsa%20och%20vård/Nyhet%20bilaga/Fallet%20Macchiarini%20sammanfattning.pdf
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Hälsa%20och%20vård/Nyhet%20bilaga/Fallet%20Macchiarini%20sammanfattning.pdf
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Hälsa%20och%20vård/Nyhet%20bilaga/Utredningsdirektiv.pdf
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