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NKS Kløveråsen as, heretter Kløveråsen, er en privat ideell virksomhet som eies av NKS 

Nordland. 

Kløveråsen har hatt driftsavtale med Helse Nord siden 01.01.2005.  

Helse Nord RHF har ansvar for å tilby nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i 

helseregion Nord, jf. spesialisthelsetjenesteloven §2-1a. 

Formålet med avtalen er å understøtte oppfyllelsen av helseregionens sørge for-ansvar slik 

at befolkningen sikres tilgang til nødvendige helsetjenester, og er et supplement og et 

alternativ til tilbudet som leveres av egne helseforetak. 

Kløveråsen leverer helsetjenester innen fagfeltet demens og alderspsykiatri. Dette gjøres 

gjennom utredning og behandling, formidling og utvikling. 

 

Kløveråsen svarer på høringsutkast til regional utviklingsplan ut fra vårt ståsted som en 
ekstern leverandør av helsetjenester. 
 
For Kløveråsen er det viktigste å ha gode forutsigbare rammebetingelser knyttet til vår 
driftsavtale. Dette er med å sikre likeverdige helsetjenester innenfor demensomsorgen. 
 
Endringen i befolkningens alderssammensetning vil gi store utfordringer i årene fremover. 
Andelen av demens var i Nordland i 2020 på 2.25 %. Dette vil øke til 2.60 % i 2025. 
Framskriving viser at andelen av demens i Nordland vil i 2040 være på 4.07 %, antall 
personer vil være 9745 (Demenskartet, Aldring og helse) 
Andelen av demens i Norge var i 2020 1.88 % og vil i 2040 være 3.30 %. 
 
 I demensplan 2025 vil regjeringen jobbe for et mer demensvennlig samfunn. 
Demensplan 2025 er den tredje i rekken og bygger på planene fra 2015 og 2020. 
Demensplan 2025 har fire innsatsområder: 
Medbestemmelse og deltakelse, forebygging og folkehelse, gode sammenhengende 
tjenester og planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.  
Disse innsatsområdene er også tatt inn i høringsutkastet. 
 
For å kunne møte utfordringene knyttet til økt forekomst av demens i årene fremover, er det 
viktig å få til et godt samarbeid mellom omsorgsnivåene. Dette for å kunne gi gode 



sammenhengende tjenester. Vi opplever at det er store utfordringer knyttet til å gi gode 
sammenhengende tjenester i dag. 
Kløveråsen ønsker å sikre økt grad av brukermedvirkning for pasienter og pårørende. 
Kløveråsen skal ta initiativ til økt samhandling med kommunene og spesialisthelsetjenesten, 
samt andre instanser det er naturlig å samarbeide med. 
 
Kløveråsen har over år bygget opp den kompetansen som i dag finnes i virksomheten. Det er 
viktig for oss å beholde kompetansen og videreføre denne til nye ansatte. De ansatte er vår 
største ressurs og Kløveråsen ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver som kan tilby sine 
ansatte et godt fagmiljø med mulighet for fagutvikling. 
 
 Kløveråsen har til nå hatt en stabil bemanning med lite turnover. For å sikre at ansatte blir i 
virksomheten er det derfor viktig å ha gode rammebetingelser slik at jobben er trygg og 
forutsigbar. 
Kløveråsen har et lite fagmiljø og må derfor søke ut for å etablere kontakt med andre innen 
samme fagfelt. 
 
NKS Kløveråsen ønsker å være en attraktiv avtalepart for Helse Nord RHF, og tilby gode 
tjenester til både pasienter, pårørende, helsepersonell og andre. 
 For å møte utfordringene ønsker vi å utvikle organisasjonen. Vi ønsker å utvikle 
tjenestetilbudet og samarbeidsformene med mål om å bli det naturlige førstevalget for 
personer med demens innenfor regionen. Kløveråsen ønsker i tillegg å være et 
kompetansesenter for yngre personer med demens i regionen. 
Kløveråsen ønsker å utvikle gode modeller for å bringe spesialisthelsetjenesten og vår 
kompetanse i størst mulig grad ut der pasientene bor. 
 
Høringsutkastet slår fast at private aktører er et viktig supplement til helseforetakenes 
leveranse av spesialisthelsetjenester og at avtaler inngått med både ideelle og kommersielle 
leverandører, er helt avgjørende. 
NKS Kløveråsen som ideell aktør ønsker derfor å få økt sin andel av spesialisthelsetjenesten i 
Helse Nord. 
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