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Medlemmar
Under året har föreningen haft sammanlagt 43 medlemmar. Kontinuerliga insatser görs på
olika håll för att rekrytera nya medlemmar. För att rekrytera fler medlemmar behöver
föreningen göras känd i olika kretsar, och medlemmarna har också ombetts att komma med
synpunkter på vilka förväntningar man kan ha på föreningen och dess verksamhet.

Aktiviteter, styrelse- och medlemsmöten
Vårmöte för föreningen hölls på Johannesgården i Göteborg 16-18 mars. Under mötet hölls
även separat styrelsemöte och årsmöte. Teman som togs upp under sammankomsten var att
värna den kristna människosynen i praktiskt arbete med svårt skadade patienter (Sara
Degerman-Carlsson från Borås), en analys av nazismen och läkarnas eutanasiprogram under
30-talets Tyskland (Anne-Marie Gravgaard och Glenn Haegerstam) samt en diskussion kring
etiska deklarationer (Madeleine Zöller och Anne-Marie Gravgaard). Under helgen erbjöds
många tillfällen till trevlig samvaro och diskussion.
Styrelsen har också avhandlat frågor via e-post vilket erbjuder ett praktiskt hjälpmedel med
tanke på det stora fysiska avståndet mellan styrelsemedlemmarna.

Kongresser och externa möten
Läkare från föreningen, tillsammans med läkare från Norges kristelige legeforening deltog i
en konferens som arrangerades av FEAMC (Féderation Européenne des Associations
Medicales Catholiques), i samarbete med den italienska föreningen AMCI (Associazione
Medici Cattolici Italiani) och som ägde rum 15-18 november i Rom. Konferensens titel var
Bioethics in Christian Europe och tog upp många intressanta teman, såsom ”Christian roots
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and conception of bioethics in Europe”, ”The dignity of human life - prospects in the light of
faith and science”, ”Biotechnology and bioethics as fruits of Christian Europe”, ”The
challenge to life born on the limits of survival”, ”Prenatal euthanasia”, ”End of life
legislations in Europe”. Vår vice ordförande Gunnar Grøstad Johnson hade ett inlägg om
”Conscientious objection” – samvetsfriheten och dess begränsningar i de nordiska länderna.
En av dagarna firades den heliga mässan i Peterskyrkan, efterföljt av påvlig audiens.
Söndagsmässan firades av kardinal Tarcisio Bertone, och under mässan var de nordiska
länderna representerade genom att dr. Frode Thorup och journalist Ragnhild Helena Aadland
Høen från Norge bar fram offergåvor.

Dödsfall
Erwin Bischofberger, som har varit föreningens andliga rådgivare under många år, avled den
5 december 2012 i en ålder av 76 år. Föreningen sörjer över förlusten av en god vän,
vägledare och djup kunskapskälla när det gäller etiska frågor.

Planering inför 2013
Under 2013 planeras ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet kommer att äga rum 22-23 mars
på Johannesgården i Göteborg och teman som kommer att tas upp är bland annat
livsuppehållande behandling och palliativ vård. Inbjuden föreläsare är Carl-Magnus
Edenbrandt från Malmö, Sverige. Vi hoppas på ett stort deltagande av medlemmar i
föreningen och av andra intresserade.
För styrelsen,
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