Kreftkoordinator
i Bamble kommune

Et tilbud til kreftpasienter
og pårørende
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Tidlig kontakt, økt kunnskap
og styrket samhandling
bidrar til et bedre tilbud!
Kreft er en sykdom som rammer mange, og som kan medføre store
endringer i den enkeltes liv. Tanker og bekymringer rundt sykdom, behandling, økonomi og praktiske utfordringer er vanlig.
Mange blir helbredet av sykdommen, men kan ha en langvarig og krevende behandlings og rehabiliteringsprosess å forholde seg til. Andre
vil ha behov for livsforlengende og symptomlindrende behandling, ofte
over lang tid.
Når et menneske blir rammet av kreft får det følger for de som står nær.
Familiens liv påvirkes både følelsesmessig og sosialt.

Kreftkoordinator kan:
• Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende og andre som har
spørsmål om kreft
• Være en støttespiller som bidrar til å skaffe mer oversikt for pasient
og pårørende
• Bidra til å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tjenestetilbudet ved å samordne tilbud og tjenester
• Samarbeide med fastleger og annet helsepersonell i egen kommune
• Samarbeide/være et bindeledd mellom sykehus og kommunen
• Ha oversikt over og samarbeide med pasientforeningene og frivillige
• Samarbeide med helsesøstertjenesten, skole og barnehage for å
sikre oppfølging av barn og unge som pårørende
• Bidra til utvikling av gode rutiner for kreftomsorg og samhandling
• Kreftkoordinator kan formidle kontakt videre dersom du har behov
for andre kommunale helse og omsorgstjenester

Kreftkoordinator
Kreftkoordinator i Bamble kommune er kreftsykepleier og kjenner til
kreftomsorg i ulike sykdomsfaser. Tilbudet skal være lett tilgjengelig for
pasienter og pårørende. Tilbudet er gratis. Det kan tas direkte kontakt.
Du behøver ikke ha et klart spørsmål eller problem for å ta kontakt.
Endret og uoversiktlig livssituasjon kan være utgangspunktet.
Ønsker du en å snakke med, en som kan gi råd og veiledning om tilbud
og tjenester - ta kontakt med kreftkoordinator for avtale!
Kreftkoordinator/kreftsykepleier Bamble kommune:
Elin R.Bredsand nås enklest
på mobil 48165004

Telefon 48165004
Tjenestekontoret: 913 65 031
E-post: elin.bredsand@
bamble.kommune.no
Kreftkoordinator har kontor ved siden
av legevakta på Bamble sykehjem.
Adresse: Sykehjemsveien 1
3960 Stathelle
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