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Svært kostbar sykehusbehandling 
ved delirium

store kontekstuelle utfordringer



Noen-modellen

Rekruttering og trening av nye 
helsearbeidere

FAGLIG VEILEDER
Organisering og administrasjon

Faglig veiledning og kvalitetssikring

VEILEDERE
Oppfølging for helsefremming og 

forebygging hos pasienter og pårørende

KuPA

www.noen-as.no

skolen



Individuell tilpasning av støtte og oppfølging

www.noen-as.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pårørende skal fortsette å være pårørendeFrivillighet er braTrenger profesjonelt supplementVi er en aktør som har utviklet supplement til det det offentlig og frivilligheten tilbyr, for å dekke behovene. Tilbudet er utviklet sammen med flere hundre familer og har blitt til som et resultat av det familiene har etterspurtPris: Fra 415 pr timr/mnd (ved for eksempel pårørendeveiledning) Gjensidige- helse 55 +, forsikringstilbud, dekket 50% av oppfølgingstjenesten. Pionerarbeid – innovasjon – familiene som selv må betale. Noen jobber for å finne nye finansieringsløsnigner så familiene ikke må betale selv



“ Vi trodde vi skulle ha en
løsning inntil mor fikk plass
på sykehjem, kanskje i 3 
mnd. Nå har mor bodd
hjemme i 4 år etter det, 
fordi vi har fokusert på
ernæring og aktivitet”  

Kari, datter

www.noen-as.no 5

Strukturert oppfølging og 
veiledning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samarbeidene fastlege har uttalt, den nye demensomsorgen, Åge Bjertnes.Viktig supplement- sier fylkeslegens kontor!



Huske
veien hjem

Huske kode
på kortet

Huske hvor
varene
ligger

Huske
veien til
butikken

Huske
nøkler

Huske
lommebok

Lage
handleliste

VED Å KARTLEGGE HVA SOM ER VIKTiG FOR PERSONEN, RESSURSER OG 
HVA SOM SKAPER STRESS, SETTER VI TIL ENHVER TID INN RETT TILTAK 

SLIK AT PERSONEN KAN MESTRE SITT LIV

Å HANDLE MAT
Ved å være tilstede i riktig øyeblikk kan personen med demens
fortsatt handle sin egen mat. Det er en mye bedre løsning, enn å 
ta over mathandlingen eller å flyttes til sykehjem - både for den 
enkelte og samfunnet.



Dagens pasientforløp ved demens:

3 år 3 år 2 år

1 år 0,5 

Ønsket pasientforløp:

symptomer død

Hjemmeboende

diagnose

symptomer

Hjemmeboende

diagnose død

Sykehjem

sykehjem

Sjef i eige liv; aktiv hverdag, avlastning, veiledning
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Presentasjonsnotater
Ønsker å oppnå:- En standard for tidlig innsats ved kognitiv svikt / demens - Individuelle muligheter gjennom hele livsløpet med progrierende sykdom- Lønnsom demensomsorg på individnivå og samfunnsnivå



• Initiativtaker til og bidragsyter 
«Håndbok for lokal 
samskaping»,(KS)

• Deltaker i ekspertpanel for 
Norges Forskningsråd

• Partner i CCSDI – nasjonal 
forskningsklynge for 
samskapende servicedesign og 
innovasjon i helse 
(www.ccsdi.no/)

• Implementering NOEN-modellen 
og KuPA-metoden for personer 
med demens

• CareMatch _formidlingsplattform

NOEN – en ideell samskaper 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avd Innherred, Værnesregionen, Trondheim, Sotra, bergenUnder etablering: Bodø, Namdal, Akershu, Grenlandsregionen

http://www.ccsdi.no/
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