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Hvordan livet med demens blir, 
avhenger av omgivelsenes vilje og evne til 

å forstå og tilrettelegge for pasienten



Problemer vi har løsninger på
● Mangel på gode metoder
● Mangel på helsepersonell
● Mangel på individ- / familietilpasset tjenesteyting (skreddersøm)
● Mangel på kontinuitet og forutsigbarhet

● Angst, depresjon, delirium, inaktivitet som typiske tilleggsplager 
● 6 av 10 pårørende blir syke av omsorgsbelastningen 
● 8 av 10 sykehjemsplasser er belagt av personer med demens



NOEN-veiledere
 Dedikert 
 Fleksibel
 Stabil
 Empatisk
 Observant 
 Reflektert
 Profesjonell

kursbevisgrunnkurs, 6 dgjobbsamtalesøknad prøvetid: 6 mnd, 
min 2 brukere

KuPA-
sertifisering

oppdragstaker 
og ansatt

6 uker 8-12 mnd



KuPA-metoden
For kunnskapsbasert praksis med mål om helsefremming



NOEN-modellen
Strukturert samarbeidsmodell for lønnsom og kvalitetssikret tjenesteyting

www.noen-as.no



Kontinuitet og skreddersøm av tjenesten
www.noen-as.no



Tradisjonelt pasientforløp kilde: Redic-rapporten
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Forventet pasientforløp

symptomer død

Hjemmeboende
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Hjemmeboende

diagnose død

Sykehjem

sykehjem

Sjef i eige liv; aktiv hverdag, avlastning, veiledning i hjemmet



Muligheter vi ønsker å realisere
● 1 200 NOEN-veiledere fra ledighet til unike ressurser for familier med demens
● Pårørende som pårørende
● Helhet, inkludert pasienten, uavhengig av leveranse og sektor
● Lønnsom implementering av NOEN-modellen og KuPA-metoden
● 1 dør inn 
● Personen med demens er ekspert på seg selv
● Fokus på det som fremmer helse (Salutogenese)
● Privat finansiering



CareMatch
2019-2021

Hoved-samarbeidspartnere:

www.noen-as.no



Samskape og kvalitetssikre sin egen tjeneste



Matching av mennesker med ressurser og 
komplekse behov



Formidlingsplattformens misjon

JUS

Kommunikasjon 
mellom 

samarbeidspartnerne

 aktivitet
 ernæring
 teknologi
 veiledning
 avlastning

Offentlig og 
privat 

finansiering



CareMatch
2019-2021

Hoved-samarbeidspartnere:

www.noen-as.no

Ta gjerne kontakt: 

Heidi Wang
tlf 40147311
Heidi.wang@noen-as.no

mailto:Heidi.wang@noen-as.no
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