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Lægerne splittede
Men politiker vil overlade afgørelsen til dem
Den halve snes medlemmer af Den Almindelige Danske Lægeforenings etiske udvalg vil sandsynligvis stå splittede, når
de på mandag skal drøfte, om samtlige danske læger skal sige nej til at foretage rituelle omskæringer af små sagesløse
drenge, der ikke selv kan sige fra.
- Jeg er selv i tvivl, siger formanden for det etiske udvalg, første reservelæge Hanne Merete Mollerup.
- Vi har tidligere forsøgt at få en debat i gang om spørgsmålet i Ugeskrift for Læger, men det kom der ikke rigtig noget ud
af. Det er problematisk, og der er flere hensyn at tage. Dels kan der jo opstå komplikationer efter et indgreb, dels kan de
små børn ikke selv sige fra.
- Men hvis lægerne ikke vil, gør andre det jo?
- Ja, og det skal vi selvfølgelig også tage med i overvejelserne, siger Hanne Merete Mollerup, der dog gerne ser, at de
læger, der ikke ønsker at foretage omskæringer, bliver fritaget for det.
- Der er jo læger, der er imod abort, og som derfor fritages, siger hun.
Tager tid fra syge
Formanden for sundhedsudvalget i Vejle Amt Erik Rasmussen vil ikke som arbejdsgiver være med til at tvinge en læge til
at foretage omskæring på små drenge.
- Nej, det må lægerne selv finde ud af. Vi har tidligere drøftet spørgsmålet, og da spurgte vi lægerne og fik det svar, at de
godt vil foretage omskæringer, siger Erik Rasmussen, og tilføjer:
- Det mest praktiske er vel, at det er læger, der foretager indgrebet, så vi ikke bagefter får dem, der ganske givet vil blive
omskåret af andre og måske derved bliver lemlæstet, ind til reparation på vore sygehuse.
Det er Kathrine Søes chef, overlæge på Vejle Sygehus Asser Høgsbro Østergaard enig i.
- Så længe politikerne har besluttet, at vi skal foretage indgrebene, gør vi det. Men jeg forstår godt de læger, der siger fra.
Og jeg så også gerne, at vi ventede med at foretage indgrebet, til drengene er myndige og selv kan bestemme, siger
overlægen, der dog ikke vil tvinge nogen læge - og heller ikke Kathrine Søe - til mod sin vilje at foretage omskæringer.
Derimod vil han gerne se på omskæringer ud fra et økonomisk synspunkt.
- En omskæring er jo en regulær operation, der under fuld bedøvelse måske tager en halv time til tre kvarter. Og jeg
synes godt, at vi kan drøfte, om det offentlige sygehusvæsen bør foretage den slags, når vi har ventelister for syge. En
omskæring er jo ikke en sygdom, men nærmest en kosmetiske operation, der måske burde henvises til private klinikker,
siger Asser Østergaard.
l-ric.
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