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To læger tilbyder omskæring af muslimske drenge
mod betaling. Lokalformand er bekymret
Uens regler for omskæring af muslimske drenge har nu fået to nordjyske,
praktiserende læger til at tilbyde at udføre indgrebet mod en betaling på
1000 kroner.
Det er i dag op til det enkelte amt, om rituel omskæring skal være et gratis
tilbud på de offentlige sygehuse, og muligheden for at få indgrebet udført
afhænger derfor af ens bopæl. Det har man blandt andet set i de to naboamter Viborg Amt og Nordjyllands Amt.
I Viborg Amt er omskæring af drenge et fast tilbud i det offentlige sygehusvæsen, mens man i Nordjyllands Amt ikke har ønsket at tilbyde rituel omskæring. Heller ikke Århus Amt, som også grænser op til Viborg Amt, tilbyder rituel omskæring. Det betyder, at der til tider henvises patienter fra
Nordjylland og Århus Amter til Viborg Amt.
Simpelt indgreb
Men de to nordjyske læger, Ais Jensen og Ivar Aagard-Hansen, er bange
for, at nogle muslimer selv vil udføre indgrebet, når det eksempelvis ikke
tilbydes i Nordjyllands Amt. Derfor har de nu skrevet til deres kolleger og
gjort opmærksom på, at de begge tilbyder at udføre den rituelle omskæring
mod en betaling på 1000 kroner.
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- Vi mener, at vores kolleger skal vide, hvor de kan henvende sig, hvis de får
en henvendelse fra muslimske forældre, som ønsker deres søn omskåret.
Når man har erfaringen, er det et forholdsvist simpelt og ukompliceret indgreb, men faren er, at det udføres af en kvaksalver. Så kan det give varige
og alvorlige komplika-tioner, siger Ais Jensen, der som læge har arbejdet i
Afghanistan, Pakistan og Kenya, hvor han flere gan-ge har udført rituel omskæring.
Skepsis hos kolleger
Når man i Viborg Amt har valgt at gøre rituel omskæring til et gratis, offentligt tilbud, skyldes det netop frygten for senere sundhedskomplikationer, oplyser amtsdirektør Henning Bruun-Schmidt.
- Vi ser tilbudet som en forebyggende foranstaltning. Hvis andre end læger
udfører omskæringen, risikerer man, at der opstår alvorlige skader, som
igen vil medføre ekstra omkostninger. Desuden er der tale om så få omskæringer, at det på ingen måde kan vælte sundhedsbudgettet, siger Henning
Bruun-Schmidt, som skønner, at der årligt foretages 50 omskæringer i Viborg Amt.
Sven Erik Åbom, som er formand for de praktiserende læger i Nordjyllands
Amt, er dog ikke begejstret for, at hans to nordjyske kolleger nu tilbyder rituel omskæring mod betaling.
- Jeg mener, at deres fremgangsmåde er i uoverensstemmelse med lægeforeningens officielle ønske om et kvalitetsløft, hvor operationer foretages af
specialister. At de har en vis erfaring er ikke nødvendigvis nok. Kun læger
med dokumenterede kvalifikationer i indgrebet bør foretage det. Desuden
mener jeg, at det er problematisk, at vi som
læger skal udføre operationer på mennesker, der ikke er syge, siger Sven
Erik Åbom.
rasmussen@kristeligt-dagblad.dk
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