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Verksamhetsberettelse 2011
Vårmøtet i NFKL fant sted på Johannesgården i Göteborg 18-19 mars 2011.
Vi hadde en diskusjon om fertilitetsturisme, spesielt eggdonasjon og surrogati. Likeledes
transplantasjonsturisme, kjøp av organer (nyrer) fra fattige mennesker i fattige land. Begge
deler har vide implikasjoner både etisk og juridisk.
Tomas Orylski sj introduserte moderne franske filosofer med fokus på tiden før og etter
2.vatikankonsil. Orylski har disputert på emnet. Han underviser ved Newman-instituttet i
Uppsala og er studentprest i Gøteborg.
Hovetema for møtet var likevel papirløse flyktingers møte med helsevesenet. George
Joseph, generalsekretær i Caritas Sverige, fortalte at det lever 10-15000 papirløse flyktninger
i skjul i Sverige, og gav menge eksempler på deres tragiske situasjon. Vi hørte også gode
innlegg fra barnelege Sofia Olausson og fra sykepleier Anna Sjögren ved Rosengrenska
stiftelsen – Röda Korset i Göteborg.
Lege Stein Nordahl, nestleder i NFKL, fortalte at situasjonen i Norge ikke er ulik den i Sverige.
Høstmøtet i NFKL fant sted på Sankta Katarinahjemmet i Oslo 2-4 desember 2011. Det var
21 deltakere, de fleste fra Norge.
Organisasjonsleder Britta Hjertaas i Fransiskushjelpen fortalte om hvordan 36 ansatte og 200
frivillige hjelper mennesker lover lever i livets yttergrense, det er hjemløse, rusmisbrukere,
prostituerte, suicidale, men også mennesker med terminal fysisk sykdom.
Professor i geratri, Torgeir Brun Wyller snakket om livets ukrenkelighet til dets naturlige
slutt, noe som handler ikke bare om holdninger, men også om kunnskap. Sykdom arter seg
annerledes hos gamle.
Gunnar Grøstad Johnson, allmennlege i Vinje, Norge, fortalte om at allmennlegers
reservasjonsrett i etisk vanskelige spørsmål er under press. Helsemyndighetene ønsker å
frata allmennleger sin reservasjonsrett. Helse- og omsorgsdepartementet sier i rundskriv at
det ikke er hjemmel for kommunen «til å frita legen for oppgaver som er pålagt ved lov eller
forskrift», herunder å avtale «at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre visse
oppgaver».
Lege Morten Magelssen fra Norges Kristelige legeforening snakket deretter om
samvittighetsfrihet for leger. Norges kristelige legeforening har støttet Gunnar Grøstad
Johnson i sin kamp for reservasjonsretten, og det var naturlig å invitere dem til vårt møte.
Advokat Håkon Bleken fra Justitia et pax snakket om juridiske problemer rundt surrugati og
surrogatiavtaler.
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Teolog Helene Lund snakket om det ufødte liv. Abortloven og bioetikkloven er ikke i samsvar
med mennskerettighetserklæringen.
Turnuslege Helene Fongen avsluttet møtet med å fortelle om sitt forhold til Gud.
Externa kontakter
Våren 2011 publiserte Katolsk Magasin Sverige en artikkel om NFKLs arbeid, basert på et
intervju med Bengt Säfsten.
I løpet av året foregikk en livlig diskusjon I massemedia om samvittighetsfrihet
(reservasjonsrett) I helsevesenet som et resultat av Europarådets resolusjon. I denne
debatten har blant annet medlemmene Gunnar Grøstad Johnson (Norge), Robert Paul
(Finland) og Bengt Säfsten (Sverige) deltatt. Ikke minst I Norge har debatten vært livlig fordi
endringen får store konsekvenser for allmennlegene.
I oktober 2011 deltok Pavel Wollner (Sverige) i et FEAMC-symposium I Brüssel om mening
eller meningsløshet ved menneskelig utilstrekkelighet.
Medlemsrekruttering
Et målrettet arbeide før høstmøtet på Katarinahjemmet har gitt foreningen flere
medlemmer I Norge. Det handler om personlig kontakt som ofte gir bedre resultater enn
annonsering I magasiner.
Planer for 2012
FEAMC, Roma, 15-18 nov 2012. : Gunnar Grøstad Johnson skal holde innlegg om
samvittighetsfrihet, ”Conscientious Objection”.
Medicinska riksstämman, Stockholm, 28-30 nov 2012: Seminar om papirløse flyktninger i
samarbeid med Kristna läkare och medicinstudenter (KLM). Seminarets tittel: Den framtida
vården för papperslösa – tar vi vårt ansvar?
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