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Medlemmar
Under året har föreningen haft sammanlagt 31 betalande medlemmar. Flera av medlemmarna
har aktivt deltagit i föreningens ordinarie möten.

Aktiviteter, styrelse- och medlemsmöten
Vårmöte hölls på Johannesgården i Göteborg 22-23 mars 2013. Under mötet hölls även
årsmöte för föreningen. Mötet erbjöd såväl intressanta föredrag som möjligheter till informell
samvaro och utbyte av erfarenheter mellan katolska läkare som arbetar i en ofta sekulariserad
sjukvård. Det särskilda temat för vårmötet var palliativ medicin och vi hade bjudit in CarlMagnus Edenbrandt som är läkare och har arbetat i både Sverige och Norge. Arbetet har lett
fram till ett betydande engagemang för palliativ medicin som grenspecialitet i Sverige. För
vidare redogörelse av mötet, var god se separat sammanfattning på hemsidan. Det var ett
mycket intressant möte, och många av de deltagande hade möjlighet att ställa frågor och
diskutera sina erfarenheter av palliativ vård. Deltagarna blev styrkta i sin övertygelse om att
palliativ medicin är ett område som behöver utvecklas vidare.
Föreningens höstmöte hölls på Katarinahjemmet i Oslo, 8-10 november 2013 med 15-17
deltagare. Mötet handlade om etiska krav på dem som arbetar i vårdyrken och som har en
kristen värdegrund, med särskild inriktning på abort, in-vitrofertilisering och eutanasi (Vegard
Bruun Wyller). Vi diskuterade även samvetsklausul/reservationsrätt för vårdpersonal gällande
etiskt problematiska områden (Ragnhild Helena Aadland Høen). Janne Haaland Matlary höll
ett uppskattat föredrag om människonaturen utan normativ kraft med diskussioner kring
mänskliga rättigheter och könsidentitet bland annat. Mötet innehöll också en redogörelse för
diakonalt ursprung för hälsoarbete av sjuksköterska Andrea Kampshoff. Helene Lund höll ett
intressant föredrag om juridisk reflektion kring människovärdet i relation till
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abort/stamcellsforskning. För ytterligare information, var god se sammanfattning på
hemsidan.
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
Inga medlemmar har deltagit i externa möten under år 2013.

Planering inför 2014
Under 2014 planeras initialt ett vårmöte 7-9 mars på Rögle kloster utanför Lund, Sverige. Vi
hoppas på ett stort deltagande av medlemmar i föreningen och av andra intresserade.

För styrelsen,

Magnus Roeger

Jenny Lindberg

Ordförande

Sekreterare
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