Verksamhetsberättelse för Nordisk förening för katolska läkare 2009
Aktiviteter och medlemsmöten
Under 2009 har två medlemsmöten ägt rum; i mars respektive i november på Johannesgården i Västra
Frölunda utformade som internat.
I mars var temat Hur påverkar organisationsförändringarna katolska läkares yrkesroll där Sven
Almer från Linköping och Ulla Feuk från Ystad gav oss sin syn på saken. Bengt Säfsten berättade om
Pilgrimsresor till Lourdes, Glenn Haegerstam om Att arbeta med smärtpatienter och PO Elfstrand gav
inblick i hur han arbetar med Hemlösa i Västra Götaland.
I november träffades medlemmar under temat Tron hos den sjuka och den sjuka tron, som Bengt
Malmgren och fader Håkan Järrhage belyste från psykiatrisk och teologisk synvinkel. Gabriela
Andersen berättade från hospice Arresödal berättade om Att hjälpa familjen och den sjuka att
försonas, samt andliga behov hos döende. Tove Reiter informerade om Rådgivning av gravida i
allmänläkarpraksis i Danmark och diagnostik av trisomi 33.
Styrelsemöten
Under 2009 har Tove Reiter ställt upp som föreningens sekreterare, vilket har underlättat arbetet
avsevärt.
Vid varje medlemsmöte har också styrelsen sammanträtt. Utöver detta har ledamöterna av styrelsen
haft kontakt via e-post, telefon och via hemsidans kontaktmöjligheter.
Styrelsen har också haft ett flertal kontakter med Respekt i Sverige samt hjälpt till med revisonen inför
nyutgåvan av en av deras skrifter inför Livets söndag i december.
Externa möten
I augusti 2009 träffade styrelsen i Stockholm biskop Anders Arborelius och Helena D’Arcy,
generalsekreterare för Respekt Sverige för att samtala om


den olycksaliga händelsen i Sydamerika, där en 8-årig flicka hade blivit gravid i ett incestuöst
förhållande. De medicinske riskerna i samband med graviditeten, som visade sig att vara en
tvillinggraviditet, hade bedömds som mycket stora och troligen livshotande, varför abortus
provocatus hade utförts på sjukhus, som uppmärksammats världen över sedan Kyrkan vidtagit
vissa åtgärder vilket lett till mycket negativ publicitet,



Irländska prästers mångåriga övergrepp mot barn utan att katolska kyrkan grep in med
relevanta undersökningar och tog initiativ till att avlägsna de inblandade präster från kontakt
med barn, vilket har försatt katolska kyrkan i fokus för skandalpressen, N.F.K.L.



informerade om att riktlinjer för behandling av patienter i vegetativt tillstånd inte kan
schematiseras, utan alltid måste värderas och granskas medicinskt-etiskt det enskilda fallet på
samma sätt som patienter i palliativmedicinsk behandling vid livets slutskede behöver
värderas enskilt, vidare



att N.F.K.L. tar avstånd ifrån att läkare skall tvingas att ge rutinmässig så kallad palliativ
sedering som alternativ till eutanasi eller läkarassisterat suicid efter begäran från patient eller
anhörig. Sedering bör endast användas i de få fall där det finns grundad medicinsk indikation,
och inte som en rutinmässig behandling som den sjuka eller anhöriga skall kunna kräva, om
lidandet i slutfasen av sjukdomen är svår.
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Slutligen erbjöd sig styrelsen i N.F.K.L. att ställa sig till förfogande för klarläggande samtal,
om de nordiska stiften så skulle önska i olika situationer. Styrelsen kan tänka sig att granska
det medicinska underlaget snabbt vid behov.



Med tanke på potentiella samarbetsprojekt med Respekt i Sverige och Nordiska
biskopskonferensen erbjöd sig styrelsen med att bistå med kunskapsöversikter.



Som ett resultat därav har styrelsen därefter formulerat två skrivelser, en om Vätske- och
näring vid avancerat sjukdom, och en om eutanasi (bilaga 1), läkarassisterat suicid och
palliativ sedering (bilaga 2).

Medlemmar
Föreningen kan glädja sig åt ett visst tillskott av medlemmar, detta år inte minst från Norge.
Representation
Anne-Marie Gravgaard representerade N.F.K.L. vid F.E.A.M.C.s möte 17-18 april i Strasbourg.
Övrigt
Föreningen har som gåva från Respekt i Sverige mottagit ett flertal exemplar av Respekts skriftserie
som bland annat innefattar översättningar till svenska av vissa centrala kyrkliga dokument som berör
hälso- och sjukvårdens personal. Respekt erbjöd N.F.K.L. att distribuera sitt medlemsbrev till
medlemmarna.
Genom en välvillig ekonomisk gåva har föreningen fått möjlighet att utlysa resestipendier.
Enskilda medlemmar har som tidigare år enskilt agerat via massmedia. Bland annat har Tove Reiter
debatterat i Berlingske Tidende i frågan om Retten til at vaelge doden.
En viss omdisposition av hemsidan har skett.
Planering inför 2010
Under 2009 har provöversättningar av Läkarens bön som den formulerats av påven Johannes Paulus
inletts. Till svenska har den senaste versionen till svenska (bilaga 3) utformats av docent Tord
Fornberg, teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Under 2010 är förhoppningen att arbetet med
översättningar till föreningens övriga officiella språk sker.
Årsmötet 2010 kommer att ske på Johannesgården den 19 april kl.18 till 21 april kl. 13 och har temat
Helhet och helande. Mötet kommer preliminärt att bestå av årsmötesförhandlingar samt olika föredrag:
som Trons kallelse till helhet och Helande ur läkarens synvinkel.
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