
Trenger du noen 
å snakke med?

Kreftsykepleier / Kreftkoordinator
Brønnøy - Sømna - Vevelstad

� Kreftsykepleier Bente Holm 
jobber som 50% kreftsykepleier i Brønnøy og 50% som 
kreftkoordinator i Brønnøy, Sømna og Vevelstad.

� Bente kan treffes på
på tlf. 750 12 916 eller 46 81 0769, eller epost:
bente.holm@bronnoy.kommune.no

� Besøksadresse:
Brønnøy Helse- og Omsorgssenter
Skules vei 13
8900 Brønnøysund
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Har du eller noen i familien  
fått diagnosen kreft?

Har du mange ubesvarte spørsmål og trenger hjelp til å
finne noen svar?

Ordet kreft forbindes ofte med angst og bekymringer. 
For mange er det som om alt raser sammen. 
Det behøver ikke være slik. Noen blir friske av sykdommen.
Mange kan også leve med kreften i mange år. 

Det handler om å mestre den nye livssituasjonen, 
for både pasient og pårørende.

Kreftsykepleier i Brønnøy kommune kan gi tilbud til 
pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og 
sykdommens varighet.

Tilbudet er frivillig og gratis. Kreftsykepleier har 
taushetsplikt slik at alle samtaler skjer i fortrolighet.

Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasient,
pårørende og helsepersonell i kommunene.

Helsepersonell ved sykehjem og i hjemmebaserte tjenester
kan også ta kontakt ved behov for råd og veiledning.

Hva kan kreftsykepleier/kreftkoordinator 
gjøre for deg og dine pårørende?

� Møte deg for samtale i ditt eget hjem, 
på tlf. eller på mitt kontor.

� Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i 
forhold til ulike plager og symptomer som kan oppstå. 
Det kan være smerter, kvalme, nedsatt matlyst osv. 

� Tilrettelegge hjemmesituasjonen.

� Bidra til tverrfaglig koordinering.

� Formidle kontakt med andre faggrupper som bl.a 
hjemmesykepleien, ergoterapeut, fysioterapeut, 
sosionom med flere.

� Informasjon og veiledning om sykdom og behandling.

� Informasjon og veiledning i forhold til bivirkninger 
som kan oppstå i forbindelse med behandlingen 
(cellegift/ stråling/ hormonbehandling).

� Informere om kurs og rehabiliteringstilbud.

� Koordinere og tilrettelegge hverdagen sammen med 
kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

� Har tett kontakt med sykehusene.
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