
Rokilde sykehjem er Utviklingssenter for sykehjem (USH) 
i Møre og Romsdal. Institusjonen har 4 avdelinger og til 
sammen 70 pasienter og 100 ansatte. I tillegg er det 
en egen dagavdeling for pasienter med demenssykdom 
knyttet til institusjonen. 

Lindrende enhet er knyttet til en av avdelingene, og er 
i dag en kompetansebase innen lindrende behandling i 
fylket. Enheten ble etablert høsten 1998 og består i dag 
av 5 senger, som er integrert i en sengepost på totalt 
16 senger. Personalet har høy faglig kompetanse med 
 videreutdanninger innen kreft, palliasjon, s mertelindring, 
veiledning og psykisk helsearbeid. Enheten er i tillegg be-
mannet med sykepleiere hele døgnet og antall ansatte 
sykepleiere er høyere enn i en vanlig sykehjemsavdeling.

Dette er et tilbud til byens innbyggere, og pasientene 
overføres fra hjemmet, lokalsykehus eller sentralsyke-

hus. Pasienter med kreft utg jør den største pasient-
gruppen, men vi tar imot alle typer pasientgrupper som 
har behov for lindrende behandling og symptomkontroll.

Enheten driver avansert symptomlindrende behandling 
og symptomkontroll, og vi har siden 2002 utviklet et 
tett og formalisert samarbeid med kreftpoliklinikken 
og  palliativt team ved sykehuset i Kristiansund. I tillegg 
har vi g jennom disse årene hatt et godt samarbeid med 
Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs Hospital og 
andre aktører som jobber innen fagfeltet, for eksempel 
Kreftforeningen.

Vi har som mål å bistå våre pasienter og pårørende i 
en helhetlig tiltakskjede av ulike behandlingsnivå, og er 
 opptatt av å ha fokus på pasientens beste sett ut i fra 
perspektivet livskvalitet, håp og det å legge liv til de 
dager som er ig jen.
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