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Helt til Herning
Når en 99-årig kvinde, der bor i Aarhus, må køre til Regionshospitalet Herning for at få foretaget den årlige kontrol af
sin pacemaker, der kun tager ganske få minutter, har det offentlige sundhedssystem spillet fallit.
Den ledende overlæge på hjerteområdet på Aarhus Universitetshospital angiver som begrundelse, at afdelingen er
blevet pålagt sparekrav, hvilket har ført til beslutningen om,
at hen ved 5.000 aarhusianske hjertepatienter årligt vil blive
henvist til sygehusene i Silkeborg, Viborg, Herning, Horsens
og Randers.
Formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, socialdemokraten Anders Kühnau, forsvarer beslutningen med, at
»det er nødvendigt, når vi er i en situation, hvor der skal spares« uagtet, at regionen nu vil skulle afholde ganske anselige
merudgifter til patienttransport.
At betegne udflytningen af hjertepatienter som »nødvendig« vidner ikke om overdreven kompetence i forvaltningen
af skatteydernes penge eller evne til at anlægge en samfundsøkonomisk betragtning.
For arbejdsgiverne til de aarhusianske hjertepatienter, der
fortsat er erhvervsaktive, vil udflytningen af undersøgelserne
betyde et alvorligt økonomisk tab, da der fremover vil skulle
afsættes en hel arbejdsdag til at få foretaget en nødvendig
kontrolundersøgelse, der hidtil blot har betydet et fravær fra
arbejdspladsen i et par timer.
Det danske sundhedsvæsen koster årligt mere end 100
mia. kr., og heraf lægger hospitalsområdet beslag på fire femtedele.
Siden årtusindskiftet er udMedlemmer af regifterne til sundhedsvæsenet
steget med 40 pct., det er mere
gionsrådet må forforbrugerprisudviklingen,
ventes at være leve- end
og med – efter de seneste data
ringsdygtige i sund
– flere end 106.000 fuldtidsanfornuft, selv om den satte på de offentlige sygehuse
det være en selvfølge, at
konkrete sag indike- turde
alle patienter med bopæl i Aarrer et fravær af net- hus bliver behandlet inden for
op denne egenskab. kommunegrænsen.
Man kan vel næppe klandre
en ledende overlæge, der bidrager til at træffe uhensigtsmæssige administrative beslutninger, eftersom lægeuddannelsen hverken omfatter økonomistyring, administration eller ledelse.
Heller ikke medlemmer af regionsrådet kan forudsættes at
besidde disse kompetencer. Til gengæld må de forventes at
være leveringsdygtige i sund fornuft, selv om den konkrete
sag indikerer et fravær af netop denne egenskab.
Anders Kühnau erkendte i avisen onsdag, at der ikke ud fra en
økonomisk helhedsbetragtning er foretaget konsekvensberegninger af udflytningen af hjertepatienter.
På den baggrund tilsiger almindelig sund fornuft, at beslutningen om udflytning stilles i bero, indtil der måtte være
tilvejebragt et ordentligt beslutningsgrundlag, hvormed menes, at samtlige berørte patienter og deres pårørende vil kunne forstå, at der ikke eksisterer valide alternativer.
Frem for alt skal de berørte hjertepatienter have uangribelig dokumentation for, at de ikke stilles ringere i behandlingen, og det bliver mere end svært for Region Midtjylland og
Aarhus Universitetshospital at levere.

»Det er uhyre vigtigt, at det fremover ikke kun bliver muligt at gå fra den toårige HF til universitetsuddannelserne via en
supplering af uddannelsen. Det skal også fortsat være en naturlig og direkte vej at gå,« skriver rektoren og bestyrelsesformanden for VUC Aarhus. Arkivfoto: Jan Dagø

Dårligt nyt for
den sociale mobilitet
Regeringens udspil til gymnasiereform har vidtrækkende konsekvenser
for den toårige HF, karakterkravet på 4 i fagene dansk og matematikkan spærre vejen for en stor del af de fremtidige mønsterbrydere.
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VUC Aarhus
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Regeringen har netop fremlagt sit
udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser: ”Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse”.
Med udspillet lægger regeringen
op til markante ændringer. Ikke
mindst på den toårige HF. Her foreslår regeringen, at uddannelsen
fremover kun skal være rettet mod
professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes uddannelser
og altså ikke mod universitetsuddannelserne, som uddannelsen ellers giver adgang til i dag. Det skal
ifølge regeringen dog stadig være
muligt for fremtidens elever på
den toårige HF at søge mod universitetsuddannelserne, men så vil
det kræve, at fremtidens HF-elever
tager et suppleringsforløb efter at
have afsluttet HF-uddannelsen.
Det er underligt, hvorfor regeringen foreslår at gøre det vanske-

ligere for elever på den toårige HF
at læse videre på universitetsuddannelserne. Som voksenuddannelsescenter har vi meget gode erfaringer med at gøre vores HF-kursister klar til netop universitetsuddannelserne.

En naturlig og direkte vej
Vores HF-kursister er karakteriseret
ved, at mange ikke er gået den direkte vej gennem uddannelsessystemet, men af mange forskellige
årsager først er gået i gang, efter de
er fyldt 18. Når de dimitterer med
en HF-eksamen fra VUC Aarhus,
søger 40-45 pct. af dem hvert år
ind på universitetsuddannelserne,
og vi er den uddannelsesinstitution i landet, der leverer flest ansøgere til Aarhus Universitet.
Derfor er det uhyre vigtigt, at
det fremover ikke kun bliver muligt at gå fra den toårige HF til universitetsuddannelserne via en supplering af uddannelsen. Det skal
også fortsat være en naturlig og direkte vej at gå. En vej, som er en
tydelig del af det toårige HF’s identitet og profil.

Flest mønsterbrydere
Et andet element i regeringens udspil til gymnasiereform, som også
bør gentænkes, er karakterkravet
på 4 i fagene dansk og matematik
for at kunne blive optaget på den
toårige HF-uddannelse.

Det er et problem for lige præcis
den uddannelse i landet, som har
flest mønsterbrydere fra uddannelsesfremmede hjem. Mange af vores HF-elever kommer ind med et
lidt lavere gennemsnit, end på de
øvrige gymnasiale uddannelser,
men de klarer sig efterfølgende generelt set godt, hvilket bl.a. Undervisningsministeriets tal vedr.
karaktergennemsnit og social løfteevne bekræfter.
Kravet om 4 i dansk og matematik vil desuden gøre det vanskeligere for især tosprogede at komme
ind på en gymnasial uddannelse,
hvilket ikke bare vil være til skade
for den enkeltes mulighed for uddannelse, men også for integrationsindsatsen helt generelt i Danmark.
Så der er brug for justeringer i regeringens udspil til reform af de
gymnasiale uddannelser. Hvis
man fjerner den direkte vej fra den
toårige HF til universitetsuddannelserne, og hvis man indfører karakterkravet om 4 i dansk og matematik, risikerer man at smække
døren i for de mange elever, som
via den toårige HF ville have klaret
sig godt på trods af et vanskeligt
udgangspunkt, og hvoraf mange
ville have fundet vej til universitetet.
Det er skidt for den sociale mobilitet, og det er skidt for uddannelsesniveauet i Danmark.

