Glimt fra årsmøde i Arbeitsgemeinschaft für Christlicher Ärzte 2.-4.10.
2015
Diskussionslysten er stor blandt de østtyske læger - og vi kan godt misunde dem deres musiktradition. International
sekretær Kristian Kristensen fortæller fra Berlin
En del af Kristelig Lægeforenings ældre medlemmer husker sikkert, at vi ved årsmødet i 1989 havde besøg fra det
daværende Østtyskland. De to østtyske kolleger havde haft vanskeligt ved at få udrejsetilladelse, og situationen i DDR
var på daværende tidspunkt meget anspændt blot få uger før Murens fald, og det var nogle gribende beretninger, vi
hørte fra vore østtyske kolleger. Kontakten var kommet i stand på foranledning af Arne Skipper, som også siden har
besøgt vores søsterforening.
Siden 2000 har jeg en del gange deltaget i årsmødet i Arbeitsgemeinschaft für Christlicher Ärzte (AGCÄ), som deres
forening hedder. Der er som regel også deltagere fra Polen, Tjekkiet og Ungarn ved møderne.
AGCÄ blev stiftet i 1982. Dengang var det ikke muligt i DDR at stifte en kristelig lægeforening, eller en anden kristen
forening, men man brugte den mulighed, der var: Nemlig at danne et arbejdsfællesskab for de læger, der var ansat
ved de kristne diakonihospitaler. Disse hospitaler udgør fortsat en stor del af hospitalsvæsenet i Tyskland, både i det
tidligere DDR og i det tidligere Vesttyskland. Man har holdt årsmøder hvert år siden 1982, og møderne er blevet holdt
forskellige steder i landet - på diakonisygehusene eller på andre diakonale institutioner.
Tyske sygehuse har egne etiske komiteer
Således også dette års møde, der blev holdt i Berlin 2.-4. oktober 2015. Mødet blev ledet af Dr. Ulrich Plettner, som
var en af de to kolleger, der besøgte KLF’s årsmøde i 1989. Årets tema var ”Medicinsk etik i praksis”. Diskussionslysten
er altid stor i AGCÄ, og det var den ikke mindst efter et indlæg fra en læge, som gik ind for aktiv dødshjælp. Blandt
andet med den begrundelse, at lægen er patientens hjælper, der skal opfylde patientens ønsker.
Til forskel fra Danmark har mange tyske sygehuse deres egen etiske komité, som dels udarbejder etiske retningslinjer
for arbejdet på det pågældende sygehus, men som også står til rådighed for hospitalsansatte, der ønsker hjælp i en
aktuel etisk problemstilling. Som indledning til mødet var der fredag ved middagstid arrangeret en tur til Gedenkstätte
Berliner Mauer, en mindepark for Berlinmuren.
Musikalske læger
Der var 45 deltagere ved mødet, og det var stort set de samme ansigter, som da jeg første gang besøgte foreningen
for 15 år siden. Trods forskellige indsatser er det ikke lykkedes at forny foreningen og få nye, yngre medlemmer med,
og de fleste af deltagerne var faktisk pensionister nu. Så de er noget misundelige på os i Danmark, at vi har sådan en
herlig flok studenter og unge læger.
Til gengæld kan vi misunde dem deres musiktradition og musikalitet. Et bordvers kan godt ende i en 4-stemmig sang,
og lørdag aften er der altid klassisk musik udført af nogle af medlemmerne – og på højt niveau. I år to værker af J.S.
Bach for cembalo, violin og obo.
Jeg har hilsener med hjem til Kristelig Lægeforenings medlemmer.
Kristian Kristensen, international sekretær i Kristelig Lægeforening

