
Notat til Plan for legetjenesten 20.08.20.  
Fra Geriater Knut E. Moksnes. 
 
FØRST 
Det blir bra å få mange pasienter, leger og tverrfaglige under samme tak!! 
Det blir bra for sykehjemslegemiljøet og utdanning/fagutvikling i kompetanseområdet i Alders- og 
sykehjemsmedisin!! 
Og det blir bra for faglighet på tvers av faggruppene!!  
 
Bemanningsnorm leger 
Det er bra at legebemanningen styrkes.   
Så lenge pasientjournalen er så uhensiktsmessig og lite effektiv, kan man tenke seg at Profil betyr at 
bemanningsnormen blir anbefalt norm PLUSS 15-20%.(«Billig Profil» blir «dyr Profil»..) 
 
Sagatangen legekontor 
Det ser ut som en god løsning – for sykehjemmet.  
Ikke mitt felt, men så liten fastlegeliste 1000 pas. på to 50% stillinger med få og lite erfarne (??) leger 
vil fungere. Supervisjon fra erfarne fastleger kan komme til å savnes.  
Burde ideelt sett vært et større fellesskap!!! 
Legge ned et nåværende selvstendig fastlegekontor og innkoorporere i Sagatangen?? 
Spørre alle selvstendige fastleger om de ev. er interessert i fast stilling på Sagatangen. Hvis 3-4 
positive, legge ned et kontor og at det selvstendige kontorene legger ned ett kontor og reorganiserer 
seg i ett eller helst to kontorer?? (Usannsynlige scenarioer, men dog nevnt..) 
 
Lege i demensteam 7% 
Står ikke noe om veien videre tror jeg? 
Bør vel det. (Ikke alle kommuner som har lege i demensteam.. Jeg er dog for det!! Noen ganger er 
det penga som rår. Det er veldig elegant med utredning slik det er i dag. Ulempen kan bli at pas. 
holdes utenfor MT3 så lenge hjemme at de er «for dårlige» når de kommer dit. 
 
Forsterket demensavdeling? 
Det er nok noe uheldig at en hektisk korttidsavd./IMA nå er et sted for 
behandling/observasjon/kartlegging av personer med demens som ikke klarer seg hjemme.  
Hadde trolig vært bedre på MT3? Om MT3 skal omorganiseres litt for å ta en del av dette?) 
 
Ellers har jeg lagt merke til at min egen kommune Lunner i det siste har økt legestillingene 
(kommuneoverlegen/sykehjemslegen). Altså dyrere.. Det er i tiden, men uheldig for meg som 
skattebetaler. Det lukter økte utgifter også i Gran.  

Gleder meg til Sagatangen!! 
Knut E. Moksnes.   
 


