
 

Kreftteam/lindrende teamKreftteam/lindrende teamKreftteam/lindrende teamKreftteam/lindrende team    

iiii    

Osen KommuneOsen KommuneOsen KommuneOsen Kommune    

    

Har du kreft,Har du kreft,Har du kreft,Har du kreft,    

eller kjenner du noen som har kreft?eller kjenner du noen som har kreft?eller kjenner du noen som har kreft?eller kjenner du noen som har kreft?    

 

 

 

         

 



    

    

    

Hva kan kreftteamet/lindrende team hjelpe deg med?Hva kan kreftteamet/lindrende team hjelpe deg med?Hva kan kreftteamet/lindrende team hjelpe deg med?Hva kan kreftteamet/lindrende team hjelpe deg med?    

- Gi informasjon, veiledning og støtte til den som Gi informasjon, veiledning og støtte til den som Gi informasjon, veiledning og støtte til den som Gi informasjon, veiledning og støtte til den som 

har fått en kreftdiagnose.har fått en kreftdiagnose.har fått en kreftdiagnose.har fått en kreftdiagnose.    

- Ha oversikt over ulike Ha oversikt over ulike Ha oversikt over ulike Ha oversikt over ulike tjenester, rettigheter og tjenester, rettigheter og tjenester, rettigheter og tjenester, rettigheter og 

tilbud innenfor kreftomsorgen.tilbud innenfor kreftomsorgen.tilbud innenfor kreftomsorgen.tilbud innenfor kreftomsorgen.    

- Gi hjelp i samarbeid med lege, pårørende og andre Gi hjelp i samarbeid med lege, pårørende og andre Gi hjelp i samarbeid med lege, pårørende og andre Gi hjelp i samarbeid med lege, pårørende og andre 

instanserinstanserinstanserinstanser,,,,    for eksempel sykehusfor eksempel sykehusfor eksempel sykehusfor eksempel sykehus....    

- Oppfølging under og etter kreftbehandling.Oppfølging under og etter kreftbehandling.Oppfølging under og etter kreftbehandling.Oppfølging under og etter kreftbehandling.    

- Symptomlindring.Symptomlindring.Symptomlindring.Symptomlindring.    

- Støttesamtaler til pårørende, deriblandt barn og Støttesamtaler til pårørende, deriblandt barn og Støttesamtaler til pårørende, deriblandt barn og Støttesamtaler til pårørende, deriblandt barn og 

ungdom.ungdom.ungdom.ungdom.    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

Hvem kan ta kontakt?Hvem kan ta kontakt?Hvem kan ta kontakt?Hvem kan ta kontakt?    

Alle i OsAlle i OsAlle i OsAlle i Osen Kommune, og som er rammet av en Kommune, og som er rammet av en Kommune, og som er rammet av en Kommune, og som er rammet av 

kreftsykdom.kreftsykdom.kreftsykdom.kreftsykdom.    

- Du som har en kreftsykdomDu som har en kreftsykdomDu som har en kreftsykdomDu som har en kreftsykdom    

- Du som er pårørende eller har en venn/kollega Du som er pårørende eller har en venn/kollega Du som er pårørende eller har en venn/kollega Du som er pårørende eller har en venn/kollega 

som har en kreftsykdom.som har en kreftsykdom.som har en kreftsykdom.som har en kreftsykdom.    

- Barn og unge som er pårørende eller som opplever Barn og unge som er pårørende eller som opplever Barn og unge som er pårørende eller som opplever Barn og unge som er pårørende eller som opplever 

kreftsykdom i sitt kreftsykdom i sitt kreftsykdom i sitt kreftsykdom i sitt nærmiljø.nærmiljø.nærmiljø.nærmiljø.    

    

    

    

    



Kreftteam/lindrende team består av:Kreftteam/lindrende team består av:Kreftteam/lindrende team består av:Kreftteam/lindrende team består av:    

----lege Birgitta Løthmanlege Birgitta Løthmanlege Birgitta Løthmanlege Birgitta Løthman    

----Kreftkoordinator/kreftsykepleier i Kreftkoordinator/kreftsykepleier i Kreftkoordinator/kreftsykepleier i Kreftkoordinator/kreftsykepleier i 

hjemmetjenesten: Line Holmenhjemmetjenesten: Line Holmenhjemmetjenesten: Line Holmenhjemmetjenesten: Line Holmen    

----Kreftsykpleier Osen sykehjem: Kreftsykpleier Osen sykehjem: Kreftsykpleier Osen sykehjem: Kreftsykpleier Osen sykehjem:     

Rita Strand HøvikRita Strand HøvikRita Strand HøvikRita Strand Høvik    

    

Ved behov har vi samarbeid med kommunens Ved behov har vi samarbeid med kommunens Ved behov har vi samarbeid med kommunens Ved behov har vi samarbeid med kommunens 

øvrige omsorgstjenester soøvrige omsorgstjenester soøvrige omsorgstjenester soøvrige omsorgstjenester som fysioterapaut, m fysioterapaut, m fysioterapaut, m fysioterapaut, 

hjelpemiddelansvarlig mv, samt prest.hjelpemiddelansvarlig mv, samt prest.hjelpemiddelansvarlig mv, samt prest.hjelpemiddelansvarlig mv, samt prest.    

    

    
    

Kontaktinformasjon:Kontaktinformasjon:Kontaktinformasjon:Kontaktinformasjon:    

Hverdager mellom 08 og 15 (eller etter avtale)Hverdager mellom 08 og 15 (eller etter avtale)Hverdager mellom 08 og 15 (eller etter avtale)Hverdager mellom 08 og 15 (eller etter avtale)    

Kreftkoordinator/kreftsykepleier Line Holmen: Kreftkoordinator/kreftsykepleier Line Holmen: Kreftkoordinator/kreftsykepleier Line Holmen: Kreftkoordinator/kreftsykepleier Line Holmen:     

Mob. 97084075Mob. 97084075Mob. 97084075Mob. 97084075    

    

EllerEllerEllerEller    

Osen SykeheimOsen SykeheimOsen SykeheimOsen Sykeheim    

(spør etter kreftsykepleier eller legg igjen (spør etter kreftsykepleier eller legg igjen (spør etter kreftsykepleier eller legg igjen (spør etter kreftsykepleier eller legg igjen beskjed)beskjed)beskjed)beskjed)    

72578310725783107257831072578310    

                                                                                                                   


