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Sprekker med 500.000

MERFORBRUK: Pleie og omsorg lå lenge an til å gå i balanse, men nå ligger de an til en halv million i merforbruk i år. Det skyldes i hovedsak utskriv-
ningsklare pasienter fra sykehusene, som kommunen ikke har kapasitet til å ta imot. Foto: Karen Gunnes

Pleie og omsorg lå 
lenge an til å gå i ba-
lanse. Nå ser det likevel 
ut til å bli overskridelser.

Sender 450 elever til oppfinnerfestival

Hans Petter Øien Kvam og NiT Melhus håper å fostre flere unge innova-
tører i Melhus. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

– Vi er veldig stolte av å 
få til dette, sier en for-
håpningsfull NiT 
Melhus-leder Hans
Petter Øien Kvam.

De er likevel ikke like store 
som de har vært de siste årene.
– Tall per 31. mai viser et 

antatt merforbruk på omtrent 
500.000 kroner i enheten ved 
årets slutt, sier Hege Almås.

Pasienter fra sykehusene
Hun er enhetsleder ved Pleie 
og omsorg, som omfatter både 
helsesenteret på Støren, samt 
hjemmetjenesten. Sistnevnte 
har ansvaret for tjenestesentre-
ne i Singsås og Soknedal, samt 
bo- og dagsenteret i Budal. 
Enheten omfatter også avdel-
ing for funksjonshemmede.
Enheten sysselsetter om-

trent 270 ansatte, fordelt på 
omtrent 160 årsverk.
Etter årets første kvartal, lå 

enheten an til å gå i balanse. 
Men etter tallene for mai er 
regnet opp, ligger de altså an 
til omtrent en halv million i 
merforbruk.
– Merforbruket er i hoved-

sak knyttet opp mot betaling 
for utskrivningsklare pasienter 
fra sykehuset, sier Almås.

Sliter
Trønderbladet har tidligere 
skrevet om de store proble-
mene Midtre Gauldal har med 
å ta imot pasienter som skrives 
ut fra sykehusene. De sliter 
med å ta imot pasientene, det 
gjelder i særlig grad de som 
trenger plass og pleie på helse-
senteret på Støren.
I fjor brukte kommunen 

730.000 kroner på å betale for 
seg, da de ikke klarte å ta imot 
pasienter. På de fem første må-
nedene i år, kostet det kommu-
nen 597.861 kroner.

Samhandlingsreformen, 
som ble innført i 2012, innebæ-
rer at kommunene må betale 
sykehusene dersom de ikke har 
kapasitet til å ta imot pasienter 
som er klare til å skrives ut fra 
sykehuset. Døgnprisen er 
4.387 kroner.
Hjemmetjenesten klarer 

stort sett å ta imot pasientene 
som kan flytte hjem. Det er 

verre på helsesenteret, hvor det 
per i dag har de åtte korttids-
plasser.
Helsesenteret pusses opp, 

nå er det rød avdeling som blir 
oppgradert. Tidligere har blå 
avdeling blitt ny. Åtte av 
omsorgsleilighetene på Sva-
rtøymoen, brukes under 
oppussingen som en del av hel-
sesenteret.

Uforutsigbar enhet
Enhetsleder Hege Almås be-
skriver en drift som er veldig 
uforutsigbar. Brukernes behov 
endres raskt, og det kan plut-
selig komme til pasienter som 
trenger mye pleie.
– For å gi et eksempel, kan 

det skje en ulykke i dag. Her 
kan vi få en pasient, som for 
eksempel kan trenge en egen 

personalgruppe. Dette krever 
så klart veldig mye ressurser, 
og er veldig uforutsigbart.
Almås understreker at dette 

er et tenkt eksempel, og er 
ment til å prøve å beskrive den 
uforutsigbare hverdagen enhe-
ten står oppi.
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På fredag sender næringsfore-
ninga i Melhus i samarbeid 
med kommunen og ungdoms-
skolene hele 450 ungdomssko-
leelever til gigantiske Maker 
Faire på Torvet i Trondheim.
Maker Faire er verdens 

største oppfinnerfestival, og 
siden oppstarten i USA i 2013 
har festivalen spredt seg til en 
lang rekke byer over hele 
verden.
I fjor kom den også til 

Trondheim, og i år gjentas 
suksessen.

Pirrer nysgjerrigheten
Det familievennlige arrange-

mentet byr på oppfinnelser, 
kreativitet og ideer, og er en 
plass hvor folk viser frem hva 
de har laget og deler ting de 
har lært.
– Her får ungene pirret nys-

gjerrigheten og bli inspirert – 
de får virkelig prøve seg, sier 
næringsforeningslederen.

Tolv busser
NiT Melhus og Hans Petter 
Øien Kvam tok i fjor selv ini-
tiativet til å sende elever fra 
Melhus til festivalen, og fikk 
til et samarbeid med rådman-
nen som gjorde det hele mulig. 
Da deltok omtrent 400 elever 
fra kommunens grunnskoler, 
noe som i etterkant har vakt 
oppsikt også i resten av fylket.
– Nå har vi enda flere med. 

Hele tolv busser er klare for å 
kjøre disse 6.- og 7. klassing-
ene ned til byen, sier han.

Håper på rekruttering
I år er også NiT sentralt med 
på delfinansieringen. Etter å 
ha sett hva Melhus fikk til i 
fjor har nemlig invitasjonen i 
år også gått ut til de andre 
ungdomsskolene i regionen. 
Også Skaun sender rundt 100 
elever, opplyser Øien Kvam.
– Dette er vi veldige stolte 

av å ha fått til i Melhus, og jeg 
vil berømme både næringsli-
vet, skolene og kommunen for 
å støtte opp. Å være med på 
en slik festival kan gi gode 
ringvirkninger. Om bare én 
eller to av elevene som drar 
finner ut at de har lyst til å 
velge et studie i retning inno-
vasjon i etterkant, så er vi 
kjempefornøyde, sier Øien 
Kvam.
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