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Strategisk plan 2012 – 2015 for N.K.S. Kløveråsen as 

 

 
N.K.S. Kløveråsen as er et utrednings- og kompetansesenter for demens som yter tjenester på 

spesialistnivå i Nordland fylke.  

 N.K.S. Kløveråsen as har driftsavtale med Helse Nord RHF. 

 

N.K.S. Kløveråsen as er et datterselskap av Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland 

Fylke. Vi har medlemskap i N.K.S. Kløverinstitusjoner as. 

 

N.K.S. Kløveråsen as regulerer sin virksomhet gjennom følgende lovverk: 

- Lov om spesialisthelsetjenesten 

- Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 

- Lov om pasient- og brukerrettigheter 

- Lov om helsepersonell 

 

 

Vår visjon: 
”Vi skal gjøre hverdagen bedre”  

Våre tjenester skal sikre ivaretakelse av menneskeverd og integritet. 

Vårt tilbud skal være tilpasset den enkeltes behov. 

Måten vi jobber på skal sikre god ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 

 

 

Viktige verdier for oss er: 
Respekt – Kreativitet - Fleksibilitet 

 

 

Hovedoppgaver for NKS Kløveråsen as (heretter Kløveråsen):    
Kløveråsen skal utføre spesialisert demensutredning, diagnostisering og behandling av 

demens, samt i samarbeid med aktuelle institusjoner, tilby poliklinisk oppfølging av eldre 

med andre psykiske lidelser i den grad det er kapasitet. 

 

Kløveråsen skal undervise, veilede og være rådgivere for pårørende, helsepersonell og  

Andre brukere av våre tjenester. 

 

Kløveråsen skal sikre fagutvikling og delta i forskningsprosjekter. 

 

 

Kløveråsen er organisert i følgende avdelinger: alderspsykiatrisk poliklinikk, 

Utredningsavdeling og undervisningsavdeling. I tillegg drives utstrakt utadrettet virksomhet. 
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Strategiske valg i 2012 -2015: 
 

Kløveråsen skal ha et godt samarbeid med aktuelle institusjoner: 
Samarbeidet er en viktig arena for formidling av kunnskap og kompetanse, og deltakelse i 

fagutviklingen. Kløveråsens hovedsamarbeidspartner er Helse Nord RHF. 

  

Vi ønsker også å samarbeide med andre fagmiljøer for eksempel UNN, ”Seksjon for 

kunnskapsbygging og fagutvikling” ved Nordlandssykehuset HF, Aldring og helse, 

Universitetet i Nordland, og andre.  

Kløveråsen skal utarbeide en egen FOU strategi i samarbeid med NKS Kløverinstitusjoner as. 

Kløveråsen skal videreutvikle utadrettet virksomhet 
Utadrettet arbeid er en sentral arena for utredning, rådgivning og veiledning. Kløveråsen skal 

arbeide for god utnyttelse av kompetanse ved at samarbeid skal utvikles på tvers av våre 

avdelinger. 

 

Kløveråsen søker også å bedre samhandlingen mellom helsetjenestenivåene. Videreutvikling 

og koordinering/drift av demensnettverk i Nordland fylke vil være en prioritert oppgave.  

 

Kløveråsen skal i kommende periode arbeide videre med ivaretakelse av pårørende. 

Kløveråsen skal ha et spesielt fokus på pårørende til yngre personer med demens. Vi skal 

være pådriver og støttespillere til pårørendearbeid på kommunalt nivå.  Kløveråsen skal 

fortsatt ha fokus på personer med utviklingshemming og demens, samt deres pårørende. 

 

Kløveråsen skal arbeide for å bli mer synlig 
Kløveråsen skal som kompetansesenter delta i den offentlige debatt der det er naturlig. 

Kløveråsen skal arbeide for å delta i det nasjonale fagmiljøet og arbeide for å publisere faglige 

artikler. 

 

Kløveråsen skal kvalitetssikre sine tjenester  
Kløveråsen skal arbeide for å sikre kvalitet på sine tjenester. Vi ønsker å forbedre og 

kvalitetssikre vår virksomhet gjennom brukermedvirkning og evaluering av våre tjenester. 

Kløveråsen har lagt seg opptil ISO standard 9001.  Kløveråsen skal i løpet av planperioden 

vurdere om institusjonen skal sertifiseres etter ISO -9001.  

Kløveråsen ønsker i planperioden å jobbe for å bli et kompetansesenter for yngre personer 

med demens. 

  

Kompetansestrategi 
Kløveråsen skal fortsatt arbeide med kompetanseoppbygging og rekruttering av personell til 

fremtidige oppgaver. Kløveråsens kompetanseplan revideres i tråd med ny S.P. Ved utlysning 

og nyansettelse skal kompetanseplan ligge til grunn. 

 

FoU strategi 
Kløveråsen skal delta i forskningsprosjekter, samt øke sin kompetanse innen forskning og 

utviklingsarbeid, samt formidling av slik kunnskap. Dette gjøres ved at Kløveråsen i 

planperioden knytter seg til NKS Kløverinstitusjoner sin FoU strategi. 



 Strategisk plan 2012 - 2015 

4 

 

FoU strategien er forankret i NKS Kløverinstitusjoners overordnede strategi som har følgende 

hovedpunkter: 

- Styrke ideelle organisasjoners posisjon i Helse –Norge. 

- Identifisere og utvikle tilbud som svarer på sammfunnets behov lokalt og nasjonalt. 

- Inspirere til forskning og utvikling 

 

Kløveråsen skal bidra til fremme miljøbehandling 
Kløveråsen vil i planperioden delta i prosjektet VIPS i de samiske forvaltningskommunene. 

Dette er en del av Helsedirektoratets   3-årige utviklingsprogram for personer med samisk 

språklig og kulturell identitet. 

 

 
 

HMS visjon 
Et optimalt grunnlag for å gjennomføre vår visjon og strategiske valg legges gjennom å sikre 

et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte og derved oppfylle målsettingen for vårt kvalitets – og 

HMS-arbeid: 

 

”Inspirasjon og arbeidsglede skal prege hverdagen for ansatte ved Kløveråsen” 

 

 

 


