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DEBATINDLÆG: Min datter 
Bianca på syv år havde polyp-
per, som skulle fjernes hos 
den lokale øre- næse- halslæge 
i Helsingør. De blev fjernet 
under fuld narkose lørdag den 
1. november. 

Trods rigelige mængder af  
smertestillende (panodil og 
stesolid) vågnede Bianca op 
efter operationen med mange 
smerter. Jeg bar hende ud i ven-
teværelset, hvor hun kastede 
blod op. Jeg fi k hende hjem, 
men hun blev ved med at have 
mange smerter. 

Hun ville ikke ligge ned for så 
havde hun svært ved at trække 
vejret. Når hun faldt i en urolig 
søvn, lå hun og rallede og prø-
vede forgæves at synke.  

Mandag den 3. november 
havde jeg hende til kontrol 
hos den samme ørelæge. Han 

kiggede hende i halsen, og jeg 
fortalte, at det gik dårligt, og at 
Bianca desuden lugtede meget 
grimt ud af  munden.

Hun fi k derfor en recept på 
en høj dosis penicillin og besked 
om at komme igen næste uge.

Om lørdagen kan jeg konsta-
tere, at hendes tilstand ikke er 
blevet bedre. Hun har nu siddet 
en uge i sofaen uden kræfter til 
at spise andet end lidt koldskål 
og ymer. Og natten græder 
hun med jævne mellemrum af  
smerte, og hun har svært ved at 
trække vejret, og det gør ondt, 
når hun taler. 

Da jeg denne lørdag vælger 
at tage hende med ud at handle 
ind, møder vi nogle bekendte, 
som påpeger, at hun lugter så 
kraftigt, at man automatisk må 
gå et skridt baglæns. 

Efter denne kommentar 

ringer jeg 1813. Min tanke er, 
at hun er fejlmedicineret, hvad 
der er den egentlige årsag har 
jeg ikke fantasi til. 

En øre- næse- halslæge får 
søndag morgen hivet en tam-
pon op fra Biancas hals. Der 
har den siddet i otte døgn. Den 
lugter meget grimt, og den for-
klarer i den grad årsagen til, 
at min datter havde svært ved 
at trække vejret. Chokerede 
og lettede tager vi hjem. Min 
datter vil igen spise og tale, og 
hun sover tungt og godt natten 
igennem. 

Dog må Bianca dagen efter 
indlægges, fordi hun kaster 
blod op. 

På Hillerød Hospital vil de 
gerne beholde hende indtil om 
aftenen for at være sikre på, at 
der ikke kommer mere blod op. 
Bianca har det efter omstæn-

dighederne okay, så længe 
hun kan sidde stille og roligt i 
sengen og se Ramasjang. Hun 
er dog stadig feberramt og har 
ikke kræfter til at gå mange 
skridt.

Vi fordøjer hændelserne og 
glæder os til at komme hjem. 
Der venter os dog endnu et 
chok, da aftenlægen lige skal 
tilse Bianca inden udskrivnin-
gen. 

Først tror jeg, han ikke har 
fået læst journalen, derefter 
går det op for mig, at han er ven 
af  den øre- næse- halslæge, som 

opererede Bianca og glemte 
tamponen i hendes hals. 

Jeg undrer mig over de ting 
han siger. ”Nå, det var da ikke 
så slemt hva, det var jo bare en 
smule gaze, det er jo det, der 
sker. Derfor er der slet ingen 
grund til ikke at gå til den øre-
læge, han er rigtig dygtig! I må 
hilse ham fra mig, næste gang 
I ser ham!” 

Dette står heldigvis i skarp 
kontrast til dagsteamets vurde-
ring, som har givet min datter 
en absolut professionel og lødig 
behandling. 

Stina Andersen
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A.P. Møller Fonden giver 
donation på 11. 8 mil-
lioner kroner til Helsingør 
Kommune. Pengene er 
øremærket uddannelse på 
børne- og ungeområdet.
Af Claus Kjærsgaard

DONATION: I fredags fi k Hel-
singør Komune 11. 8 millioner 
kroner ekstra at lege med, 
eller rettere til at blive klogere 
med.

En milliard til skolen
Den glade giver er nemlig A.P. 
Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal. Fonden 
besluttede sidste år at donere 
en milliard til at forbedre den 
danske folkeskole.

Det er denne donation, som 
Helsingør Kommune har fået 
en andel af. 

Pengene er øremærket et tre-
årigt udviklingsprojekt for hele 
kommunens skoleområde.

Faglighed skal løftes
I projektet skal alle 8.000 per-
soner fra kommunens skoleo-
måde lige fra børnehaveklas-
serne til byrådet  uddannes til 
at løfte faglighed og innovation 
i Helsingør.

Helsingør Kommune beskri-
ver selv projektet som det 
måske største i folkeskolens 
historie. 

Projektet hedder „Kompe-
tenceløft af  hele Helsingørs 
skoleområde“. Ud over helsin-
gør Kommune deltager non-

profi t organisationen INDEX: 
Design to Improfe Life® og 
professionshøjskolen Metropol 
i projektet.

De tre parter skal i løbet af  
de tre år matche donationen 
fra fonden.

Er allerede testet
- Flere skoler i Helsingør 
Kommune har allerede testet 
konceptet Design to Improve 
Life Education, og både 
lærere og elever har været 
meget begejstrede for den nye 
metode. Med donationen fra 
A.P. Møller Fonden kan vi nu 
brede det ud, så alle klasser 
kan lære at skabe brugbare, 
bæredygtige løsninger på 
udfordringerne uden for klas-
seværelset, og vi kan endelig 

løfte hele skoleområdet og 
udnytte de muligheder, som 
folkeskolereformen lægger 

op til, siger Benedikte Kiær, 
borgmester i Helsingør Kom-
mune.

8.000 skal uddannes 
med fondsmillioner 

Fakta
FAKTA INTRO

 �  I Design to Improve Life Edu-
cation deles al læring og under-
visning op i fi re faser: Forbered, 
Forstå, Formgiv og Færdiggør. 

 � Som en del af den innovative 
proces arbejder eleverne med 
tidsplaner, feltarbejde, prototy-
per og præsentationsteknikker, 
hvor deres publikum til sidst er 
kammeraterne og/eller lokalsam-
fundets interessenter, som har 
været med inde over problem-
stillingen.

 �  I alt deltager 6.900 elever, 
500 lærere, 200 pædagoger og 
pædagogmedhjælpere, 6 sko-
leledelser fordelt på 17 fysiske 
skoler, 6 skolebestyrelser, Børne- 
og Uddannelsesudvalget samt de 
faglige foreninger BUPL, FOA og 
DLF i Helsingør.

Nogle elever fra Helsingør Kommune har allerede stiftet bekendtskab med Design To Improve Life Education. Nu skal alle elever 
lære systemet at kende og forhåbentlig både forbedre fagligheden og opnå at blive mere innovative. 

Over de næste tre år skal den faglige kompetance løftes hos 
alle fra børnehaveklasse til byråd.

80 
procent af danske folkesko-
lelærere mener ikke, at de 
har redskaberne til at løfte  
folkeskolereformens krav om 
inonnovation. (Kilde: YouGov) 
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