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Strategisk plan 2020 -2023 

 

NKS Kløveråsen as er et utrednings- og kompetansesenter som gir 

spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern for voksne. Kløveråsen har 

driftsavtale med Helse Nord RHF. 

Kløveråsen gir tilbud om utredning og behandling til personer med demenssykdommer 

og andre alderspsykiatriske lidelser.  

Virksomheten omfatter poliklinikk med hukommelsesklinikk og alderspsykiatrisk 

poliklinikk, en sengepost med 4 senger, samt ambulerende virksomhet. 

I tillegg drives fra hukommelsesklinikken, undervisning og veiledning til kommunene 

i regionen. 

 

 

NKS Kløveråsen ble opprettet i 1975 som et psykiatrisk sykehjem med formål om å gi et 

tilbud til personer med demens. 

Fra 1993 endret Kløveråsen drift fra psykiatrisk sykehjem til å være et utrednings – og 

kompetansesenter for demens i Nordland.  

NKS Kløveråsen er en privat ideell virksomhet, organisert som et ideelt aksjeselskap og 

eies av NKS Nordland. Kløveråsen var fra 2000 til 2018 medlem av NKS 

Kløverinstitusjoner as, som var et felles utviklingsselskap for flere virksomheter innen 

Norske kvinners sanitetsforening.  NKS Kløveråsen har siden 2004 hatt rammeavtale 

med Helse Nord RHF. Ytelsesavtalen beskriver hvilke helsetjenester som NKS 

Kløveråsen skal levere. Tjenestene skal være på spesialisthelsetjenestenivå, være faglig 

forsvarlige, og følge gjeldene helselovgivning. 

 

 

Våre oppgaver: 

1. Utredning og behandling av pasienter 

 

2. Kompetanseheving til helsepersonell 

 

3. Opplæring til pasienter og pårørende 

 

4. Drift av demensnettverkene i Nordland 

 

5. Fagutvikling, forskning og formidling 
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Strategiske hovedmål 2020 -2023 

1. Utvikle organisasjonen 

1. Vi skal utvikle tjenestetilbudet og samarbeidsformene både internt og eksternt med 

mål om å bli det naturlige førstevalget for personer med demens innenfor 

regionen. Kløveråsen skal i tillegg å være kompetansesenter for yngre personer 

med demens i regionen. 

 

2. Vi ønsker å utvikle gode modeller for å bringe spesialisthelsetjenesten og vår 

kompetanse i størst mulig grad ut der pasienten bor. 

 

 

3. Kløveråsen skal utvikle en organisasjon som er robust, tilpasningsdyktig, fleksibel 

og innovativ for å møte fremtidige utfordringer. 

 

2. Utvikle gode former for samhandling 

1. Kløveråsen skal sikre økt grad av brukermedvirkning for pasienter og pårørende. 

 

2. Kløveråsen skal ta initiativ til økt samhandling med kommunene og     

spesialisthelsetjenesten, samt andre instanser det er naturlig å samarbeide med. 

 

3. Kløveråsen skal utvikle gode samarbeidsmodeller internt på tvers av avdelingene 

for å utnytte ressursene best mulig. 

 

3. Utvikle arenaer for møteplasser 

1. Kløveråsen skal prioritere deltakelse i forskningsprosjekter på pasientnære 

problemstillinger innenfor de kliniske hovedområdene. 

 

2. Kløveråsen skal utvikle sine undervisningspakker og konferanser som tilbys 

fagpersoner. 

 

3. Kløveråsen skal utvikle tilbudet til også å gjelde digitale plattformer og sosiale 

medier. 

 

4. Kløveråsen skal sikre at nettsiden har god tilgjengelighet og er brukervennlig. 

 

5. Kløveråsen skal fortsette å drifte demensnettverkene i Nordland, og være aktiv 

pådriver for å etablere nye nettverk i regioner det ikke finnes. 

 

6. Kløveråsen skal være en tydelig aktør, og bidra med åpenhet om demens i 

samfunnet. 
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4. Tilrettelegging  

1. Kløveråsen skal sikre sin kjernevirksomhet gjennom: 

- optimal utnyttelse av ressurser og bruk av IKT 

- god personalpolitikk  

- bærekraftig drift. 

 

2. Kløveråsen skal tilrettelegge og sikre fagutvikling internt i organisasjonen ved at 

ansatte kan søke på relevant videreutdanning og opplæring. 

 

3. Videreutvikle en strategi for å sikre at Kløveråsen som ideell aktør får økt sin 

andel av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. 

 

 

 

Vår visjon: 

«Vi skal gjøre hverdagen bedre» 

Våre tjenester skal sikre ivaretakelse av menneskeverd og integritet. 

Våre tilbud skal være personsentrert. 

Vi skal jobbe for god ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestene. 

 

Våre verdier: 

Respekt – kvalitet – fleksibilitet 

Våre verdier reflekterer også kjerneverdiene til vår avtalepart Helse Nord - kvalitet, 

trygghet og respekt. 

 

 

 

 

 

 

NKS Kløveråsen as, Junkerveien 67, 8076 Bodø,  

tlf: 75 55 16 10, fax: 75 55 16 11  

e-post: post@kloverasen.no     

 www.kloverasen.no 

 


