
 

 

Enheten samarbeider tett med ulike faggrupper for å gi et best mulig tilbud til 

våre pasienter og pårørende: 

 

 Kreftsykepleier i kommunen 

 Fysio - og ergoterapitjenesten 

 Hjemmesykepleien 

 Kreftpoliklinikken/ palliativt team 

 Sengepostene ved sykehuset 

 Prest 

 Kreftforeningen 

 Andre institusjoner 

 Frivillige lag og organisasjoner. 

 

Ytterligere informasjon kan fås ved: 

Rokilde USH v/ Inger Lise Lervik på tlf  :715 74677 

E-post: inger-lise.lervik@kristiansund.kommune.no 

 

Lindrende behandling prosjekt v/ Vibeche Fahsing  mobil :92889434 

E-post: vibeche.fahsing@kristiansund.kommune.no 

HOSPITERING VED LINDRENDE ENHET 

ROKILDE SYKEHJEM 

Undervisningssykehjemmet i Møre og Romsdal 

 

En vei til personlig vekst og utvikling 

 

Ett undervisningstilbud til helsepersonell i kommuner og foretak i 

Møre og Romsdal 



 

 

Hospiteringsordningen er et tilbud for ansatte i egen og andre kommuner 

som ønsker å tilegne seg kunnskap og erfaring i hvordan drive lindrende 

behandling i sykehjem / hjembasert omsorg 

 

Hva må til for å etablere miljø i egen kommune. 

 

Målsetting med hospiteringen er: 

Å overføre erfaringer , kunnskap og samhandlingsmodeller innen lindrende 

behandling, pleie og omsorg til den enkelte medarbeider. 

Å bistå i søkeprosesser for midler over statsbudsjettet post kap 732 post 70 

tilskudds ordning til lindrende behandling og omsorg ved livet slutt. 

 

 

Vi tilbyr opplæring, og veiledning, gjennom samtaler, undervisning og direkte 

stell i enheten Tilbudet er rettet mot autorisert helsepersonell, 

spesialstudenter, studenter og elever. 

Vi tilbyr også møter for administrative ledere innen pleie og omsorg som 

ønsker mer kjennskap til og kunnskap om ett lindrende tilbud i egen 

kommune.  

 

Vi har hospiteringsløsninger tilpasset den enkelte helsearbeider. 

Du / dere kan velge mellom 1 – 4 dagers hospitering, og vil få ett tilrettelagt 

tilbud ut fra ønske 

Av hensyn til driften kan enheten kan ikke avdelingen ta imot flere enn 2 

personer i sammen tidsrom. 

Ved 4 dager hospitering innbefatter ordningen 1 dag med spesialsykepleier i 

hjemmetjenesten og 1 dag ved palliativt team hvis ønskelig. Dette gjelder for 

sykepleiere og spesialstudenter. 

1 – 2 dager hospitering 3 – 4 dager hospitering 

Dag 1 : Generell info om 

avdelingen, oppbygging, ressurser 

3 timer med grunnleggende 

prinsipp i lindrende behandling. 

Symptom, kartlegging og bruk av 

verktøy 

Som dag 1 og 2 på 

hospiteringspakken. 

Dag 3 – være med 

kreftsykepleier i hjembaserte 

tjenester for å lære om 

arbeidsmåter, kartlegging og 

organisering 

Dag 2 deltagende i arb dag i 

avdelingen - samt legevisitt. 

Oppsummering og evaluering 

Dag 4 – delta sammen med 

palliativt team, jobbhverdag, 

organisering og bruk av verktøy 

til kartlegging 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


