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Käre kollega!
Välkommen till första nyhetsbrevet som skall komma regelbundet för att berätta
om vad Nordisk Förening för Katolska Läkare arbetar med.

Vad är föreningens syfte?
Föreningen som bildades 12 mars 2005 har följande målsättning:






att främja studium och fördjupning i vår gemensamma katolske värdegrund
att främja att sjukvård bedrivs i enlighet med den katolska kyrkans lära
att stödja de katolska läkarna i deras yrkesutövande
att stödja fortbildning i medicinsk etik
att stödja en livets kultur, välkomna och värna om allt liv, särskilt när det är
svagt och sårbart genom medlemsmöten och konferenser

Varför skall DU vara med i föreningen och komma till våra möten?
a) Möjlighet att gå i dialog med katolska läkare med andra specialiteter
b) Unikt till fälle att möta professor i medicinsk etik
c) Forum för expertkunnande i medicinsk etik
d) Direkt förbindelse till Europeiska sammanslutningen av katolska
läkarföreningar, FEAMC och världssammanslutningen, FIAMC, som har
kongresser i Lourdes maj 2010, där NFKL är den officiella föreningen för Norden.
e) Tillfälle till regelbunden resa till katolska valfärdsorter med NFKL.

Det senaste mötet
Mötet 19-21 mars 2010 ägde rum på Johannesgården vid Göteborg, där vi var
inkvarterade och var mottagna på gästvänligt sätt av diakon Daniel och den rara
kocken med en god måltid efter resan.
Mötets tema under lördagseftermiddagen var Helande.
19 medlemmar deltog, och därtill 3 gäster från Göteborgs församling.
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Pater Erwin Bischofberger (professor emeritus i medicinsk etik vid KI) beskrev
läkarkonstens grekiska rötterna med Apollon, Gud för vetenskap, logiskt
tänkande, konst, musik, och för oraklet i Delfi. Apollon är en Gud som sänder
sjukdom och död, och han är även Gud för helande. Aslepios, läkarkonstens Gud
var son av Apollon, och uppfostrat av kentauren Chiron och även Hermes.
Asklepios blev född genom att Apollon skar ut honom av den döda moderen
Koronis’ mage. Apollon hade dödat Koronis med en pil, när han funnit henne
med en annan man. Att gossen Asklepios föddes ur den döda moderns mage ger
en antydan om relationen mellan liv o död.
Hippokratisk medicin ses som en Apollinsk disciplin, logik, analys och klarhet
spelar roll i asklepiansk helande, där musik o andra kreative uttryck har en roll. Helhet och sammanhang, måttlighet i mat och dryck, ett välavvägd levnadssätt
var grunden för hälsa och beskrivs i de Hippokratiska skrifter, som även
innehåller riktlinjer för läkarens hållning gentemot sin patient.
Hippokrates’ ed avläggas i Danmark och Norge, när unga läkare avslutat sina
studier, där det understrykas, att läkaren skall hålla tyst om vad han vet, skall
avhålla sig från att ge någon patient gift, lära ut sitt kunnande till sin egen lärares
son etc.
Det läggas vikt vid Integritas - samklang mellan synligt och osynligt.
Läkarkonsten utvecklades vidare i judisk-kristen tradition i klostermedicinen
under medeltiden, där kunskaperna om växtmedicin och kirurgi fördjupas. I
nutiden finns det behov att understryka, att läkarna måste se hela människan,
den kroppsliga och den andliga och att människan har samma värde som sjuk
som hon hade som aktör. ”Att rota det man är i det man gör”, där varande är lika
värdefullt som handlandet.
Bengt Malmgren (psykiater från Stockholm och NFKLs webmaster) berättade om
den karismatiska katolska rörelsens hållningar, hur förbön ses som del av
kyrkans arbete, och hur det har skapats bönegrupper i hela Sverige och man
upplever att helande äger rum. Den karismatiska rörelsen förbereder möten och
böner inför Pingsten 2010.

Årsmötesförhandlingar
Under årsmötesförhandlingarna som hölls på lördagen valdes till styrelse för
2010:





Ordförande Anne-Marie Boeck Gravgaard, Lund, palliativ medicinare på SAH,
onkologisk avd Malmö
Viceordförande Stein Nordahl, ÖNH halsläkare, Haukeland sjukhus, Bergen
Kassör Glenn Haegerstam, Stockholm, författare och tidigare forskare vid
Karolinska Institutet (fysiologi och farmakologi)
Sekreterare Tove Reiter, Birkeröd, Danmark, almentpraktiserende laege och
pediater
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Ledamot Madeleine Zöller, Göteborg, psykiater och teolog, forskarstuderande
i teologi Glascow University
 Suppleanter:
Gabriela Andersen, anestesiläkare på hospice Arresödal, Danmark
Pal Bordas, klinisk fysiolog, Luleå
Gisela Keller, allmänläkare, Katrineholm
Bengt Säfsten, gastroenterolog Ersta Sjukhus, Stockholm


Andlig Rådgivare: Jesuitpater Erwin Bischofberger, professor i medicinsk etisk
vid Karolinska Institutet, Stockholm
 Web master: Bengt Malmgren, psykiater, Stockholm.

Den 28 mars önskade Tove Reiter att avsluta sin uppgift som sekreterare åt
NFKL, och en av suppleanterna skall anmodas om att gå in i hennes ställe.
Nästa möte
Nästa möte blir 1-3 Oktober 2010 på Katarinahjemmet i Oslo med övergripande
tema:
Mötet läkare – patient, analys av hindrande och främjande faktorer.
- Vid många samtal under vårt mars-möte framgick det, att behov finns att
granska våra arbetsförhållanden, effekten av okänsliga besparingar, och värdera,
om vi kan komma fram till ett åtgärdsprogram, som kunde föras vidare.
- Mentorskap för unga medicinstuderande och för utländska läkare är aktuellt i
relation till konsultationen, och innehållet i mentorskapet behöver analyseras.
Talare blir prof. Erwin Bischofberger SJ., och en eller flera läkare.
Glöm inte att regelbundet gå in på föreningens hemsida www.nfkl.org där Du kan
se bilder, läsa referat och dokument.

Hjärtliga hälsningar
Anne-Marie Boeck Gravgaard
ordförande
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