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Käre kollega!
Välkommen till 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) Forum för expertkunnande i medicinsk etik
c) Direkt förbindelse till Europeiska sammanslutningen av katolska läkarföreningar,
FEAMC och världsförbundet, FIAMC, där NFKL är den officiella föreningen för Norden.
e) Tillfälle till resa till katolska vallfärdsorter med NFKL.
Det senaste mötet
Mötet 19-21 november 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.
Fredag kväll föreläste Bengt Säfsten föredömligt klart om ”Vätska och nutrition till
patienter i vegetativt tillstånd och i livets slutskede, och komplikationer”; dessa
illustrerades med fallbeskrivningar och en livlig diskussion ägde rum.
Mötets tema under lördagseftermiddagen var samtalet läkare - patient med läkaretiska,
teologiska och medicinska aspekter, där docent i medicinsk etik Axel Carlberg förläste
med utgång i sin bok ”Patientens bästa, en kritisk introduktion till läkaretiken”, Håkan
Jerrhage bidrog med teologiska reflektioner över ”att se Kristus och vara Kristus” ut ifrån
sina erfarenheter som fängelsepräst. Slutligen gav psykiater Madeleine Zöller en
ingående skildring av hur hon har arbetat på mottagningen för unga svårt sjuka på
Sahlgrenska sjukhuset, där 60-70% av patienterna har förbättrats så bra, att de har
kunnat återgå i ett konstruktivt socialt sammanhang . Madeleine har strävat efter att
möta patienten på rätt nivå med en klar diagnos, där anamnesen aktualiseras, och
läkaren behöver vara helt närvarande i mötet. Hon har haft en flexibel tidbok med riklig
tid för omgående behövliga besök och har sett det som en gåva, att patienten vill visa
läkaren tillit i en strävan att se Kristus i patienten.
.
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Mentorskap: PO Elfstrand beskrev arbetet med Rosemary, medicinstuderande på 5. år,
som han har en mentor – adept relation till angående läkaretiska frågor och Rosemary
beskrev hur de träffades regelbundet för att samtal om att ge svåra diagnosbesked och
samtal vid livets slut.
Eftermiddagen avslutades med mässa.
Enkätsvaren diskuterades på kvällen:
Sommarens enkät till medlemmarna hade följande svar:
* kyrkoherdar, diakoner och kollegor informerade om NFKL
* Alla utom en hade deltagit i NFKL möte
* En önskar besöka katolsk medicinsk inrättning eller etablera kontakt i Norden eller i
Europa. Flera lokala möten om katolsk identitet, där t.ex. samläsning av encyklikor
föreslås. Diskussionsgrupp med andra kristna läkare. - Finska läkare önskar lokala
möten - styrelsen resa till Finland o där avhålla möte med lokala katolska o övriga kristna
läkare om etiska dilemman, eventuellt på engelska?
*Önskar höra inspirerande katolsk kollega som har förenat sitt katolska liv med sitt
arbete. Finsk kollega önskar träffa en kardinal eller annan kyrklig företrädare för
Vatikanens etiska organ.
* Önskar höra om ”samvetet” (tackling av situationer när samvetet säger något annat än
kyrkans officiella linje eller vedertagna sekulärt medicinska principer)Ex. En orimlig
satsning på en individ i västerländsk samhälle, när man med samma resurser skulle
kunna rädda hundra andra i ett fattigt land, preventivmedel mm. - - Önskar höra om
flyktningens situation - Finsk kollega finnar vårt program högklassigt, och föreslår, att
man arrangerar lokala möten i Finland.
*Önskar intressante temadagar och t.ex. pilgrimsvandringar / reträtt.
På styrelsemötet beslutades att kontakta de två finska läkare och erbjuda att arrangera
ett möte med läkaretisk tema. Lokala möten kan ju arrangeras i Stockholm-Uppsala, i
Göteborg, i Lund – Malmö - Köpenhamn, i Åbo och i Oslo i NFKLs regi, och formerna
härför får övervägas.
Mötet avslutades med mässa i kyrkan.
Stort tack till Johannesgården för all omsorg och till Madeleine Zöller, som körde
oss till flyg o tåg!
Andlig Rådgivare: Håkan Jerrhage, fängelsepräst i Göteborg
Web master: Bengt Malmgren, psykiater, Stockholm.
Nästa möte:
18-20 mars 2011 på Johannesgården, Göteborg.
Tema: Prioritering i sjukvården 1995 till 2011 – Hur är utvecklingen angående de svagaste
och de mest behövande. Flyktningars hälsa.
Håll utkik på hemsidan www.nfkl.org
Lund, 23 november 2010.
Hjärtliga hälsningar
Anne-Marie Boeck Gravgaard
ordförande
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