Verksamhetsberättelse för Nordisk förening för katolska läkare 2010
Aktiviteter, styrelse- och medlemsmöten
Under 2010 har två medlemsmöten ägt rum på Johannesgården i Göteborg. I samband med dessa och
via andra kontaktvägar har styrelsemöten ägt rum. Två styrelsemedlemmar har dessutom deltagit
möten anordnade av FIAMC och FEAMC.
19-21 mars 2010 ägde årsmötet rum på Johannesgården med 19 medlemmar närvarande och en extern
gäst. Vid årsmötet valdes styrelse, men några dagar efter årsmötet avsade sekreteraren Tove Reiter sig
uppdraget vilket ledde till att Bengt Säfsten fick gå in som sekreterare. Under 2010 har Anne-Marie
Gravgaard varit ordförande, Stein Nordahl fungerat som vice ordförande, Glenn Haegerstam varit
kassör och Madeleine Zöller ledamot.
Helande utgjorde temat för mötet och pater Erwin Bischofberger höll ett filosofiskt-historiskt
anförande. Psykiater Bengt Malmgren beskrev den karismatiska katolska rörelsens hållning till
fenomenet.
Föreningen har tidigare avhållit två medlemsmöten i Köpenhamn, men på önskemål från de tre
närvarande danska medlemmarna ville föreningen undersöka om det var möjligt att avhålla nästa
medlemsmöte på stiftsgården Magleås. Kostnaden för internat på Magleås i Danmark visade sig att
vara avsevärt dyrare än på Johannesgården i Sverige och med obekväm resväg från järnvägsstationer
och flygplats. Detta uppfattades tala starkt emot den möjligheten på grund av föreningens begränsade
budget. En stiftsgård i Oslo visade sig inte ha tillräckligt med rum för medlemmarna. Slutsatsen blev
att föreningen även i fortsättningen skulle avhålla internat på Johannesgården där tillgången på kyrka,
konferenslokal, kost och logi finns samlad. Styrelsen beslutade att förlägga höstmötet där under
november.
Vidare noterades en påtaglig frustration från några av föreningens danska medlemmar, som skulle ha
önskat mera fokus på arbetet kring salige Niels Stensen och helst en återgång till det danska men
avsomnade Steno-gildets arbetssätt. Emellertid konstaterades att detta inte var förenligt med
föreningens antagna stadgar och inte heller med föreningens anslutning till FEAMC.
Innehållet i det planerade höstmötet som beslutades av styrelsen ansågs av en majoritet vara helt i
överensstämmelse med föreningens stadgar.
19-21 november 2010 avhölls medlemsmöte med temat Patient-läkarrelationen. Teologen och
docenten i etik Axel Carlberg, som är verksam som personlig coach berättade utifrån sin bok
”Patientens bästa, en kritisk introduktion till läkaretiken” om vilka olika sätt läkaren kan förhålla sig
till sin patient. Föreningens andlige rådgivare pater Håkan Jerrhage höll ett anförande kring ”Att se
Kristus–att vara Kristus” och sedan samlade Madeleine Zöller som är psykiater, psykolog och
forskarstuderande i teologi en inkännande beskrivning av det helande mötet mellan en psykiater och
hennes patient. Håkan Jerrhage höll i en diskussion om sitt arbete som fängelsepräst för medlemmar
under det att styrelsesmötet ägde rum.
En av kvällarna höll Bengt Säfsten en genomgång av medicinska indikationer och komplikationer till
vätske- och näringsbehandling sett som en medicinsk behandling, inte som omvårdnad vilket
illustrerades av några av A.-M. Gravgaards patientfall. Den andra kvällen diskuterades Europarådets
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rekommendationer till sina medlemsländer angående det faktum att läkare och vårdinstitutioner bör ha
frihet att handla eller inte handla enligt sitt samvete; så att en läkare kan avstå från att delta i att utföra
t.ex. tortyr, dödsstraff, eutanasi, läkarassisterat suicid eller abort om det inte är i överensstämmelse
med hans/hennes samvete. Detta tema inleddes av Bengt Säfsten.
Svaren på en enkät som skickats till alla medlemmar redovisades.
Externa kontakter
I maj 2010 deltog styrelseledamoten Bengt Säfsten i FIAMCs kongress och styrelsesmöte i Lourdes,
Frankrike vilket redovisats i NFKL-nyhetsbrev nr 2.
I september 2010 deltog styrelsemedlem Glenn Haegerstam vid FEAMCs styrelsemöte i Bratislava.
Medlemmar
Några av föreningens tidigare medlemmar från Danmark har lämnat föreningen som en konsekvens av
sin syn på arbete kring salige Niels Stensen. Antalet medlemmar betraktas dock som stabilt genom ett
litet men glädjande tillskott.
Planering inför 2011
Nästa möte blir årsmötet 18-20 mars på Johannesgården i Göteborg med tema kring Prioriteringar och
flyktningars hälsa respektive Franska tänkare.
Föreningens arbete med att få Läkarens bön översatt till samtliga av föreningens officiella språk pågår.
Likaledes hoppas vi kunna utarbeta en ny broschyr och en professionellt utformad logotyp.
FÖR STYRELSEN
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