
Kreft rammer mange 
mennesker hvert år. I dag 
lever det ca. 200 000 
personer i Norge som har 
eller har hatt kreft. 

Hva kan kreftkoordinatoren 
hjelpe deg med? 
Råd og veiledning i forhold til 

diagnose, behandling, rehabilitering 

og omsorg ved livets slutt.  

Være en samtalepartner som kan 

hjelpe til å sortere vanskelige tanker i 

en kaotisk hverdag. 

 

En kreftkoordinator kan 

 gi råd og veiledning, til 

pasient, pårørende, 

samarbeidspartnere i 

kommunen 

 være synlig og tilgjengelig for 

kreftpasienter og deres 

familier 

 ha oversikt over relevante 

tjenester og tilbud 

 ha oversikt over og 

samarbeid med 

pasientforeningene, frivillige 

og likemenn 

Jeg eller en som står meg nær 

har fått kreft. 

Hva trenger jeg å vite?  

Hvem kan jeg spørre? 

 

Kreftkoordinator for 

Halden og Aremark  

Kreftkoordinatorstillingen er 
støttet med lønnsmidler fra 
Kreftforeningen. Kreftforeningen 
har gitt midler til 97 
kreftkoordinatorstillinger i hele 
landet og ønsker med denne 
satsningen å bedre 
kreftomsorgen for kreftrammede 
der de bor. 
 

Har du eller en du kjenner godt fått 
en kreftdiagnose, og du kunne 
trenge noen å snakke med, kan du 
bare ringe for en avtale.  
 
Er du helsearbeider og har kontakt 
med noen som kunne trenge en 
kreftkoordinator. Kan du sende en 
henvisning, med opplysninger om 
hva det ønskes hjelp til. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreftkoordinator for Halden og 
Aremark kommune 

Ellen Rosseland Hansen 
Kjærlighetsstien 28 
1781 Halden 
Telefon: 47475970 
Telefaks: 69172541 

ellen.rosseland.hansen@halden.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«De fleste av oss har 
ennå litt tid igjen 

- til å vise at vi bryr oss 
- til kjærlighet 

- til viktige samtaler 
– og valg.» 

 
Stein Husebø 2000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Det er en tøff periode i livet når du eller en 
som står deg nær får kreft. Da kan du ringe 
meg og vi kan snakke om det.   
 
 Det kan være vanskelige tanker. 

 Kanskje alt har gått fint og du skal være glad for 

det, men sliter for det er fortsatt ting du lurer på. 

 Venter du på behandling og lurer på noe. 

 Holder du på med behandling og trenger en å 

snakke med. 

 Er du ferdig med behandling og kommer på noe du 

burde ha spurt om, eller sliter med følelser du ikke 

kan snakke med andre om. 

 Rehabiliteringen tar kanskje lenger tid enn du 

hadde tenkt, hverdagen blir ikke slik du eller de 

rundt deg hadde forventet. 

 Har du fått beskjed om at du ikke kan bli frisk, og 

trenger hjelp til å sortere tankene, en å drøfte med. 

 Er du pårørende og syns det er vanskelig, lurer på 

noe som gjelder kreftsykdommen er det bare å 

ringe.  

 
Ofte hjelper det å ha noen som kan lytte og 
komme med tilbakemelding om at det er 
normalt å lure på mange ting.  
 
Passer det for deg er det bare å ringe meg og 
jeg svarer så fort jeg kan. 
 


