
Karlskrona Läkareförenings 1372:e ordinarie sammanträde å 
Sjöofficersmässens lokaler den 26 januari 2012. 
 

1. Mötet öppnades och ordförande Göran hälsade välkommen till ett nytt KLF-år. 
 

2. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.  
 

3. Skattmästare Thomas redogjorde för 2011 års finanser, där föreningen gick plus med  
1 405,50 kronor. På det hela taget har vi en god ekonomi. Påminnelse om inbetalning av 
medlemsavgift liksom genomgång av medlemsantal med variationer genom åren.  
 

4.  Revisionsberättelse för 2011 utan anmärkning, vilket Barbro Lagercrantz redogjorde för. 
Föregående styrelse gavs därmed ansvarsfrihet. För framtiden lyftes ett önskemål om att 
medlemsinbetalningar delas upp utifrån vilket år de gäller för, i de fall det är aktuellt. 
 

5. Sedan då - tillbaka till gamla hemtrakter och kollegor här i Karlskrona, kom Birgitta 
Essén, verksam i Uppsala och som kommit att jobba mycket med frågor kring oskuld och 
heder. Mycket centralt i vissa delar av världen och inom flera religioner, men som i alla 
fall delvis har sin grund i anatomiska och fysiologiska föreställningar som inte är reella. 
Birgitta berörde många intressanta och tänkvärda aspekter kring ämnet och delade med 
sig av personliga erfarenheter. Viktigt är att rikta in arbetet med problematiken på flera 
nivåer; individ, grupp och samhälle, samt engagera flera olika aktörer. Förutom olika 
grenar av sjukvården, till exempel även socialtjänst och polis. Till övervägande del är det 
kvinnor som drabbas, men även män, inte minst homosexuella. Det finns i nuläget fem 
kända fall av ”mord i hederns namn” i Sverige, men högst sannolikt döljs ett mörkertal. 
Frågor som lyftes under kvällen men som det förstås inte finns några givna eller rätta svar 
på, var till exempel de som berör: 

*Skrivande av intyg kring oskuld trots att en undersökning egentligen inte kan säga något 
om det, utan det enda man kan skriva under på är ”normal anatomi för åldern”. 

*Kirurgiska ingrepp med intention att ge samlagsblödning på bröllopsnatten, men som är 
för dåligt uppföljt och utvärderat för att veta om det överhuvudtaget fungerar. 

*Att alltihop skulle kunna tolkas såsom en lång tids, fortlevande mytbildning, som vi 
kanske rent av själva bidrar till att upprätthålla genom omhändertagande och försök att 
fixa eller rekonstruera företeelser som redan från början inte finns... 
 

Vid penna och tangentbord 

Linda Thörn, KLF-sekreterare 2012 


