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Etablering av kreftkoordinatorstilling i Eide og Fræna kommune 

 

Eide og Fræna kommuner har søkt og fått innvilget tilskudd fra Kreftforeningen til å opprette 50 % 

kreftkoordinatorstilling. Dette skal være et tilbud til alle kreftsyke og deres pårørende i kommunene. 

Kreftkoordinatorens oppgaver vil være mange og utfordrende, noe som gjenspeiler den komplekse situasjonen 

som kreftpasientene er i. Kreftpasienter og deres pårørende må forholde seg til mange instanser i 

behandlingskjeden og dermed til veldig mange mennesker i en sårbar og vanskelig fase i livet. Vi ønsker at dette 

tilbudet skal skape større  trygghet og bedre livssituasjon for kreftpasienter og pårørende. Å understøtte forløpet 

for kreftrammede med bedre koordinering og oppfølging vil bidra til å styrke kvaliteten på kreftomsorgen i 

kommunesektoren. Dette er også i tråd med målene i Samhandlingsreformen hvor kommunene har fått en større 

ansvar for behandling,  rehabilitering, oppfølging og ikke minst forebygging av sykehusinnleggelser.  

 

Kreftkoordinatorenes funksjon  innebærer:  

- Å koordinere hjelp og tjenester til det beste for kreftpasienter og deres pårørende. 

- Rådgivning og veiledning til kreftpasienter og pårørende relatert til pasientens diagnose, behandling, 

rehabilitering og lindrende omsorg. Det være seg ved telefonkontakt og /eller hjemmebesøk etter avtale. 

- Nært samarbeid med relevante samarbeidspartnere i kommunene; for eksempel fastleger, helsesøstre, 

NAV. Nært samarbeid med personale på sykehjem og  hjemmetjenesten.  

- Nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten som skal bidra til å sikre en god flyt for pasient og 

pårørende i overgangene mellom kommune og sykehus, bl.a. kontinuerlig kontakt med palliative team.  

- Stimulere til kreftforebyggende tiltak i kommunene. 

- Tverrfaglig samarbeid med annet personell hvor det er behov; fysioterapaut, sosionom, ergoterapaut, 

prest med mer. 

 

Hvem kan ta kontakt? 

Pasienten selv, pårørende eller personell ved aktuelle avdelinger/ instanser. Tilbudet er frivillig, og det er opp til 

pasienten selv å avgjøre om og i hvilken grad kreftkoordinatoren skal bistå. Kreftkoordiantor er altså også 

tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.  

Kontaktinformasjon:  

Kreftkoordinator i Fræna kommune er tilgjengelig tirsdag, onsdag og torsdag kl. 0730-1500 v/  kreftsykepleier 

Bente Winsjansen tlf. 902 35651  



Kreftkoordinator i Eide kommune er tilgjengelig onsdager kl. 0900-1500 v/ kreftsykepleier Lillian Karlsen tlf. 

71299185/98895589 

 

 


