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LÆSERNE MENER
Tvivl om Danmarks
vaccinestrategi
Helt nye data publiceret i The
Lancet viser, at der er flere
umiddelbare bivirkninger som
feber o.l. ved at give forskellige
vacciner (AstraZeneca og herefter
Pfizer-BioNTec) end ved at give to
AstraZeneca-vacciner. Med andre
ord har Sundhedsstyrelsen og
regeringen åbenbart besluttet
denne strategi absolut uden data,
og det må vel derfor betragtes som
et eksperiment. Det er en farlig vej,
som vi begiver os nedad her. Umiddelbart kan det se ud til, at det vil
være mere fornuftigt at genstarte
vaccinationer med AstraZeneca og
også igangsætte Johnson &
Johnson (som har færre bivirkninger end AstraZeneca-vaccinen).
Ingen ved, om vores nuværende
kombination af vacciner giver flere
alvorlige bivirkninger (blodpropperne) sammenlignet med, hvis vi
bare havde fortsat og færdigvaccineret med AstraZeneca til dem,
der allerede har fået første stik.
Blodpropperne er jo udløst af et
immunologisk respons, og de
foreløbige data fra det helt nye
studie antyder ret tydeligt, at
immunresponset kan være rimelig
voldsomt ved at kombinere de to
vacciner. Man må derfor fornuftigvis stille spørgsmålstegn ved den
valgte strategi i Danmark.
JACOB ROSENBERG, PROFESSOR,
OVERLÆGE, DR.MED., MEDLEM AF
REGIONSRÅDET I REGION H (K)

programmet i 2015. Vi afviser alt
mange flere, end vi optager, neto
fordi en universitetsuddannelse
ikke automatisk kvalificerer til a
undervise i folkeskolen. For det
kræver noget særligt.
Således er Teach First ikke ba
et grundigt optagelsesforløb me
praktiske optagelsesprøver. Det
også et praksisnært uddannelse
forløb, der kombinerer en fuldti
ansættelse som lærer med
lærerfaglig sparring ude på
skolerne og en sideløbende
meritlæreruddannelse i samarb
de med professionshøjskolerne
og Absalon. Og inden man sætte
sin fod i skolen, har man været p
sommerskole i seks uger fra
morgen til aften med teori og
praktisk undervisning af børn.
Vi er ikke i tvivl om, at et
tilsvarende forløb ville være
attraktivt, hvis det blev tilbudt
som en generel overbygningsud
dannelse for universitetsbachelo
rer, der brænder for at lære dere
fag fra sig, og som ser folkeskole
som en spændende karrieremul
hed.
Tilbage står i alle tilfælde, at v
har brug for endnu flere dygtige
lærere i folkeskolen, uanset
hvordan de finder vej til den.
THOMAS ALEXANDER HOELGAARD, ANSVARLIG FOR REKRUT
TERING OG KOMMUNIKATION,
TEACH FIRST DANMARK
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