
  

Enheten samarbeider med ulike 

faggrupper for å gi et best mulig 

tilbud til våre pasienter.  

 

 Kreftsykepleier i kommune 

 Fysio - og ergoterapitjenesten 

 Hjemmesykepleien 

 Kreftpoliklinikken 

 Sengepostene ved sykehuset 

 Prest 

 Kreftforeningen  

 Frivillige lag og 

organisasjoner 

 Andre institusjoner 
    

    

 

Avdelingen har et tett samarbeid med 

sengepostene på sykehuset, 

kreftpoliklinikken og palliativt team.  

 

 

 

Vi ønsker pasienter og 

pårørende velkommen til 

avdelingen 
 

     

 

Lindrende enhet har deltatt i 

Kompetansenettverk Nordmøre - som 

arbeider innenfor palliativ sykehjemssatsing. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kontaktinformasjon 

 

Rokilde sykehjem 

P.Bendixens gate 54 

6508 Kristiansund 

 

Telefon avdeling 71 57 46 52 

Sykepleier 1         71 57 46 68 

Pasienttelefon      71 57 46 56 

e-post fagansvarlig sykepleier: 
vibeche.fahsing@kristiansund.kommune.no 

 

 

 

 

Lindrende enhet 
Rokilde sykehjem 

1.etg. 

  

 Rokilde sykehjem 

 

Undervisningssykehjemmet i 

Møre og Romsdal fylke 

 
 

mailto:vibeche.fahsing@kristiansund.kommune.no


Lindrende enhet 

 

Er en kommunal spesialenhet 

for voksne innbyggere i 

Kristiansund med behov for 

lindrende behandling, pleie og 

omsorg.  

 

Enheten er integrert i en 16-

sengs avdeling, og består av 4 

enerom med egne bad. 

 

Det er tilrettelagt med eget rom 

for pårørende. 

Pårørende kan også bestille mat 

på avdelingens kjøkken. 
 

Målsetting 

 

Å møte den enkelte pasient med 

vennlighet, trygghet og omsorg.  

 

Å tilrettelegge for god behandling, 

pleie og omsorg for alle våre 

pasienter og deres pårørende. 

 

Å gi god sykepleie og medisinsk 

behandling i hjemlige omgivelser.  

Greit å vite 
 

 Avdelingen har ingen faste 

visittider 

 TV og DVD på alle rom 

 Egen pasienttelefon 

 

Det er mulig å ta med personlige 

eiendeler.  

 

Pårørende er en viktig ressurs, og vi 

ønsker å gi best mulig støtte og 

informasjon til dere som er 

pårørende gjennom samtaler og 

møter.  

 

Vi har følgende tilbud 

 Tilsynslege 

 Tverrfaglige legevisitter med 

lege/ sykepleier fra sykehuset 

 Kreftsykepleier 

 Spesialsykepleier i 

kreftomsorg 

 Sykepleiere hele døgnet 

 Fotterapeut 

 Frisør 

 Tannlege 

 Besøkstjenesten 

 Andakt  

Daglige rutiner 

 

 

Frokost fra kl. 08.00-10.00 

Formiddagskaffe kl. 11.00-12.00 

Middag fra kl. 12.30 

Ettermiddagskaffe kl. 15.30 

Kveldsmat fra kl. 18.30 

 

Vi tilrettelegger også måltider til 

andre tidspunkt etter ønske og 

behov. 

 

Oppholdet har en døgnpris som 

dekker mat, medisiner og andre 

forbruksvarer.  

 

 

 
Pasientrom ved Lindrende enhet 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


