Minister skærper krav til drenges omskæring
Morten Rasmussen | 27. oktober 2004

Omskæring af drenge betragtes nu som et operativt
indgreb, hvor fejl kan udløse erstatning. Et vigtigt
skridt mod forbud, lyder det fra forening mod
drenge-omskæring
Efter en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen ændrer
sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu
holdning og fastslår, at omskæring af drenge skal
betragtes som et operativt indgreb, omfattet af loven af
patienters retsstilling.
Meldingen kommer på baggrund af en henvendelse fra
Foreningen mod Drengeomskæring, som ønsker et
forbud mod rituel omskæring af drenge, hvilket i
Danmark overvejende foretages blandt jøder og
muslimer.
Foreningen har tidligere bedt sundhedsminister Lars
Løkke Rasmussen vurdere de omskårne drenges
juridiske rettigheder i tilfælde af fejlindgreb. Det førte til,
at sundhedsministeren i maj udtalte, at omskæring ikke
er omfattet af den såkaldte lov om patienters retsstilling.
Men efter at Sundhedsstyrelsen netop har udtalt sig om
spørgsmålet, ændrer sundhedsministeren nu holdning. I
sin udtalelse vurderer Sundhedsstyrelsen nemlig, at
omskæring af drenge skal betragtes som et operativt
indgreb, omfattet af lov om patienters retsstilling.
I Foreningen mod Drengeomskæring glæder man sig

over Sundhedsstyrelsens vurdering, som foreningens
formand, Kim Sejr, betegner som et vigtigt skridt mod et
forbud mod drengeomskæring.
– Tidligere var drengene praktisk talt retsløse, hvis
omskæringen medførte komplikationer. Nu slås det fast,
at forældrene skal informeres om risici ved omskæring,
ligesom barnet har mulighed for at klage og få
erstatning under patientforsikringen, hvis noget går galt,
siger Kim Sejr, som er radikal folketingskandidat.
Et andet medlem af Foreningen mod
Drengeomskæring, læge Katrine Søe, tolker
Sundhedsstyrelsens udtalelse som udtryk for en
stigende forståelse for de mulige risici ved omskæring
af drenge.
– Da jeg på et tidspunkt selv nægtede at foretage
indgrebet, kiggede folk på mig, som om jeg var underlig,
og jeg blev beskyldt for nærmest at være racist. Men
siden er der sket meget. I dag hører jeg oftere og oftere
kolleger give udtryk for, at de finder det problematisk at
udføre et indgreb, som ikke er medicinsk begrundet,
men som faktisk indebærer visse risici, siger Katrine
Søe, der er speciallæge i kirurgi ved Sygehus Fyn i
Svendborg.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra
sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), men
Venstres sundhedsordfører, læge Jørgen Winther, er
enig i Sundhedsstyrelsens vurdering.
– Jeg er meget tilfreds med, at det nu slås fast, at der

er tale om et operativt indgreb. Samtidig vil jeg sige, at
jeg personligt gerne så, at omskæring af drenge først
kunne foretages, når drengene var gamle nok til selv at
tage stilling, siger Jørgen Winther, som understreger, at
denne holdning ikke nødvendigvis deles af hans parti.
Overrabiner Bent Lexner, som foretager omskæringen
af drenge i Det Mosaiske Troessamfund, har ingen
kommentarer til Sundhedsstyrelsens vurdering, men
undrer sig over, at han ikke er blevet kontaktet.
– At man i et demokratisk samfund ikke har ønsket at
kontakte dem, en sådan beslutning vedrører, undrer
mig meget. Vi har intet hørt fra Sundhedsstyrelsen, som
måske kunne have haft gavn af at høre, hvordan vi rent
faktisk foretager omskæringen, siger Bent Lexner.
I sin udtalelse nævner Sundhedsstyrelsen, at man i
forbindelse med indberetningssager om omskæring af
drenge er blevet opmærksomme på særlige problemer
og derfor vil udarbejde særlige retningslinjer for
indgrebet. Disse retningslinjer ventes færdige i
begyndelsen af 2005.
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