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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Kløveråsenseminaret 
 28 – 29 mai 2018 

  

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

NKS Kløveråsen as 
 

Et utrednings og 

kompetansesenter for demens i 

Nordland. 

 

En del av spesialisthelsetjenesten i 

Helse Nord. 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

              Kløveråsen  er delt inn i:   

 Poliklinikk som består av:  

 Hukommelsesklinikk 

 Alderspsykiatrisk poliklinikk 

 

 Sengepost med 4 senger 

 

I  tillegg drives: 

 Ambulant poliklinisk virksomhet. 

 Undervisning, veiledning og rådgivning. 

  Drift av demensnettverkene. 

 Fagutvikling 

 Deltar i forskningsprosjekter 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Bemanning 

• Årsverk . 29.5 

• Antall ansatte : 33, består av: 

• Psykiater 

• Nevrolog 

• Nevropsykolog 

• Ergoterapeuter 

• Spes.sykepleiere og sykepleiere 

• Spes.hjelpepleiere og hjelpepleiere 
 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Forekomst 

2010 2020 2030 2400 

Norge 80000 133000 

Nordland 3559 4128 5177 

Bodø 506 638 925 

I tillegg kommer de under 65 år 

 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

              Kløveråsen tilbyr:   

 Spesialisert demensutredning 

 Diagnostisering og behandling av demens 

 Spesielt fokus på personer under 65 år med hukommelsesproblemer 

 Behandling/ oppfølging av personer over 65 år med psykiske lidelser 

 Utredning av personer med utviklingshemming og demens 

 

 Deltar på pårørendekurs 

 

 Rådgivningstelefon. 

 Informasjonsmateriell og pårørendebibliotek. 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

• Kløveråsen er et datterselskap av NKS Nordland, og drives som en privat 
ideell institusjon 

•  En aksjonær i selskapet. 

•  Tas ikke ut utbytte 

• Kløveråsen er en del av NKS Kløverinstitusjoner as 

• Med i Ideelt nettverk 

 
• Historiske årstall: 

– 1975 Åpnet som et psykiatrisk sykehjem 

– 1993 Endret drift til utrednings- og kompetansesenter 

– 2002 Etablering av egen poliklinikk 

– 2009 Driften overført til NKS Kløveråsen as 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Ytelsesavtalen 

• Helse Nord bestiller helsetjenester gjennom en årlig ytelsesavtale. 

• Hovedavtalen ligger til grunn for avtaleforholdet mellom Kløveråsen 

og Helse Nord 

• Kløveråsen leverer tertiærrapporter til Helse Nord 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Historie/Tradisjon 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Historien forts…. 

• 8.november 1975 – Innvielse 

 

• 11.november – pasientene flyttet inn. 

 

• Grunnstennedleggelse 18.august 1974 

på NKS Landsmøte i Bodø 

 

• Kløversenteret innviet 20.november 

1977 

 

 

• 1991 Fylkestinget, sak 7/91 

• ”Kløveråsen skal utvikles til et 

kompetansesenter for aldersdemens i 

Nordland” 

 

• Fra 1993 drevet som et utrednings og 

kompetansesenter. 

 

• 1993  egen undervisningsavdeling 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

NKS Kløveråsen 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 

• Lov om aksjeselskaper 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Bemanning 

• Årsverk . 29.5 

• Antall ansatte : 33, består av: 

• Psykiater 

• Nevrolog 

• Nevropsykolog 

• Ergoterapeuter 

• Spes.sykepleiere og sykepleiere 

• Spes.hjelpepleiere og hjelpepleiere 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Forekomst 

2010 2020 2030 2400 

Norge 80000 133000 

Nordland 3559 4128 5177 

Bodø 506 638 925 

I tillegg kommer de under 65 år 

 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

• 80 000 personer med demens  

• 9 000 – 10 000 rammens hvert år 

• 350  - 400 000 personer er berørt 

• 1 500 under 65 år, 100 nye tilfeller pr år 

 

• 80 % beboere sykehjem har en demens sykdom 

• Ca 33 000 bor i eget hjem 

 

• Antallet personer med demens vil fordobles i 2040 

• 40,7 % over 90 år utvikler demens 

 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Forekomst 

2010 2020 2030 2400 

Norge 80000 133000 

Nordland 3559 4128 5177 

Bodø 506 638 925 

I tillegg kommer de under 65 år 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

              Kløveråsen tilbyr:   

 Spesialisert demensutredning 

 Diagnostisering og behandling av demens 

 Spesielt fokus på personer under 65 år med hukommelsesproblemer 

 Behandling/ oppfølging av personer over 65 år med psykiske lidelser 

 Utredning av personer med utviklingshemming og demens 

 

 Deltar på pårørendekurs 

 

 Rådgivningstelefon. 

 Informasjonsmateriell og pårørendebibliotek. 

 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Fokusområder 

• Oppfølging av Demensplan 
2020 

 

• Nasjonale retningslinjer for 
utredning og oppfølging av 
pasienter med demens 

 

• Yngre personer med 
demens. 

 

• Pårørende 

 

• Drift av demensnettverkene 

 

• FOU arbeid 

 

• Kompetansestrategi 

• Kompetanseheving både 
eksternt og internt. 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Vår nettverk modell 

• Kommunenes 
demensteam i en gitt 
geografisk sone danner 
et nettverk 

 

• 5 demensnettverk i 
Nordland 

• 1 demensnettverk 
under planlegging 

11.06.2018 NKS Kløveråsen as 

Indre Helgeland 

Salten 

Lofoten 

Helgeland 

Vesterålen 

Ofoten 

Sør Helgeland 

Bodø ? 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Oversikt over nettverkene 

• Salten: 

• Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, 
Fauske, 

• Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy 

 

 

• Vesterålen:  

• Bø, Andenes, Øksnes, Lødingen, 
Sortland, Hadsel 

 

 

• Indre Helgeland: 

• Grane,Vefsn, Hattfjelldal, Hemnes, 
Rana 

 

 

 

• Ytre Helgeland: 

• Alstadhaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, 
Nesna, Træna 

 

 

• Sør Helgeland: 

• Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, 
Vevelstad 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Kompetanseheving. 

• Kløveråsenseminaret 

• Demensteamleder samling 

• Demensomsorgens ABC 

• Emnekurs for leger 

• Utredningskurs 

• Høstkonferansen 

• Pårørendeskole 

• Møteplass for mestring 

• Emnekurs etter bestilling 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Prosjekter 

• Serviceerklæring 

• Kvalitetsledelse 

• Brukermedvirkning 

• Sansehage/sparom 

• Kontakttelefon tatt i bruk mars 2013  

• Samarbeidspartner med UIN,”Innovative organisasjonsmodeller i 
demensomsorgen” 

• Forskningsarbeid. Bruk av alternativ medisin hos personer med demens. 

• Med i referansegruppe knyttet til musikkterapi hos demente samiske 
pasienter. 

• Møteplass for mestring/tilbud til yngre personer med demens og deres 
pårørende 

• Brukerskole for personer med demens 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

FoU-strategi 

 
Forankret i NKS Kløverinstitusjoners overordnede strategi som har 

følgende hovedpunkter: 

• Styrke ideelle organisasjoners posisjon i Helse-Norge 

• Identifiserer og utvikle tilbud som svarer på samfunnets behov lokalt 

og nasjonalt 

• Inspirere til forskning og utvikling 

 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

FoU 

• Bruk av alternativ medisin hos personer med 

demens. 

• Studie om pasientsikkerhet 

• En studie av 151 personer med demens og deres 

pårørende ved hukommelsesklinikken på Kløveråsen 

i perioden 2011-2013 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

FoU 

• Partner i doktorgradsprosjektet: Pårørende som 

ressurs i omsorgsnettverkene. 

•  Et delprosjekt av : ”Collaboration systems in the 

protection of citizenship for persons with dementia” 

• Med i referansegruppe knyttet til musikterapi hos 

demente samiske pasienter 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Aktivitet i 2016 

 

• Henvisninger: 337 

• Polikliniske kons: 1276 

• Innleggelser: 46 

• Undervisningsoppdrag: 84 

• Antall personer undervist: 1866 

• Møter i demensnettverk: 9 

• Antall pasienter behandlet: 563 

 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

NKS som eier 

• Ønske om en tettere dialog/ samarbeid med eier. 

• NKS bør først og fremst støtte sine egne institusjoner og 
ansatte. 

• Rammetilskuddet fra avtalepart er ikke tilstrekkelig når det 
skal satses på forskning og utviklingsprosjekter. 

• NKS Kløverinstitusjoner har tatt initiativ til å sette ned en 
arbeidsgruppe sammen med NKS sentralt for å jobbe med 
tema. 

 

Vi skal gjøre hverdagen bedre 

Veien videre…. 

• Pensjonskostnader - blir det noen løsning? 

 

• Usikkerhet knyttet til anbudskonkurranse. 

• Nytt EU direktiv fra 2016  

 

• Unntaksbestemmelsen for ideelle blir borte 

• Terskelverdi 

• Handlingsrommet 
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Vi skal gjøre hverdagen bedre 

 

Ta gjerne kontakt med oss 

N.K.S. Kløveråsen as 

www.kloverasen.no 

TLF: 75551610 

 

 

 

    Takk for meg! 

http://www.kloverasen.no/

