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Hei 
 
Jeg er xxxxxx av og verge for xxxxxxxxxxxxxx, som er beboer på Hølonda Helsehus. 
Du er nok kjent med klagen som vi leverte til Melhus Kommune etter at mamma ble flytta til ei anna 
avdeling og inn på rom med ei anna dame, den 22.04.2021, altså for 9 mdr siden. Det går fort at dette 
blir ett år. 
Vi er klar over at rapporten fra BDO nå foreligger, og at kommunen kommer til å arbeide ut fra den 
framover. 
MEN absolutt ingenting skjer for de som i dag ufrivillig er to på rommet. Melhus Kommune kommer ikke 
til å komme med noen løsning ut fra BDO sin rapport på lang tid ennå, så noe må da kunne gjøres for de 
som i dag deler rom? Og hvor mange deler rom pr. i dag?  
Vi vet at to har falt fra på avdelinga mamma først var på, men hun har ihvertfall ikke fått noe tilbud om å 
komme tilbake dit. Så vi antar at det er flere inne på Nordtun nå, enn da mamma bodde der. 
Uten at vi har blitt orientert om det, har mamma nå fått en ny 'romkamerat'. Hadde vi ikke kjent 
pårørende til denne, ville vi ikke visst noe om denne endringa. Så nok en endring for vår fra før, 
forvirrede mor. 
 
Jeg var til stede på kontollutvalgets møte i Melhus Rådhus den 04.11.2021, der vår sak var på sakslista.  
Der ble det bl.a. sagt at disse hurtige flyttingene måtte foretas fordi kommunen ikke hadde annet valg 
enn å gjøre det sånn pga situasjonen på sykehejmsfronten. 
Dette er egentlig en horribel uttalelse, fordi man da godtar at de eldre bare må finne seg i å være 
forsvarsløse brikker her. 
Ingen prøver å banke i bordet og si at 'Dette må vi faktisk ordne opp i NÅ!*. 
Hadde barn i barnehagen blitt behandla på samme måte, ville det vært en stor sak i media. Foreldre, og 
andre engasjerte, ville stått manngard ved barnehagen, og barnehagen ville fått store problemer med å 
forsvare seg. Det ville ikke holdt med en unnskyldning om plassmangel.  
Behovet for flere plasser for hjelpetrengende eldre i Melhus, er heller ikke noe som kom opp i dagen i 
april 2021.  
Noen må snart begynne å ta de eldres sak på alvor slik at det ikke fortsetter å være sånn at man må ha 
ressurssterke pårørende for å få den respekten og verdigheten man har krav på! 
 
Jeg begynner å bli så sliten og fornøyd av å prøve å følge opp denne saken. Vi er heldige å være tre søstre 
som er enige om hvordan vi vil at mamma skal ha det, men det er jammen ikke lett å komme igjennom i 
dette systemet!  
Vi leverte klage til statsforvalteren på svaret på vår klage fra Melhus Kommune, den 24.09.2021, men pr. 
i dag har jeg ikke mottatt noen tilbakemelding derfra. Saksbehandler tar ikke telefonen, svarer ikke på 
mail og følger ikke opp beskjeder som er gitt fra sentralbordet om å ta kontakt. 
Vi har flere ganger snakka om at vi skal ta kontakt med media for å få enda mer fokus på saken vår. For 
det er åpenbart det som må til for at noe skal skje. 
 
Ordfører og varaordfører er veldig godt fornøyde med jobben de gjør for Melhus Kommune, og de 
passer på å fortelle at undersøkelser viser at folk er godt fornøyde med å bo i kommunen. Det er jeg 
også. Men tilbakemeldingene vi har fått etter at vi begynte å skrive om denne saken er, at folk (i alle 



aldre) absolutt ikke gleder seg til å bli gamle i Melhus. Folk, da spesielt de over 70, sier at de er veldig 
glade for at noen endelig tar opp dette og håper vi når fram.  
For noen år siden var det sagt at Melhus Kommune, muligens som en spøk, måtte gjøre noe med 
eldreomsorgen sin slik at det ikke ble så attraktivt for godt voksne å flytte hit. Sentrum fylles med folk 
både fra Melhus og nabokommuner, som om ikke så alt for lenge, vil ha behov for mer eller mindre 
hjelp. Men de er kanskje ikke helt klar over hvordan situasjonen egentlig er her....? Det visste ikke vi 
heller før vi var midt oppi det.  
 
Som du skjønner, er jeg, og mine to søstre, veldig frustrerte, og det er ikke sikkert du er rette person å 
sende denne mailen til. Men noen må få den, så da ble det deg denne gangen. 
 
 
Vennlig hilsen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


