
 

 
 

           Ta kontakt med 
   kreftkoordinator  
                       

                                                                                        
  
 

  

 Helene Frønæs 
  

  Mobil: 97 51 40 42 (i arbeidstiden) 
 

  Alle hverdager fra 08:00 til 15:30 
 
  Kan kontaktes via hjemmesykepleien på 
  telefon: 64980400 alle hverdager 
 
  Epost: helene.fronaes@vestby.kommune.no 
 
  Besøksadresse:   
  Speiderveien 12, 1540 Vestby 
 
  Stillingen som kreftkoordinator er støttet av 

       
 
 
      Hva tenker du og dine pårørende                      
      om situasjonen nå…? 
         
                       

 

 

 

 

 

 

Du eller en som står deg nær 

har fått kreft. 

Hva trenger du å vite?  

Hvem kan du spørre? 

 
Kreftkoordinator  

i 
Vestby kommune 

 

mailto:helene.fronaes@vestby.kommune.no


Kreft rammer mange mennesker 
hvert år. 

 

Og flere har kanskje behov for  
noen å snakke med. 

 
 
 
 

En kreftkoordinator kan 

 

 gi råd og veiledning til pasient, 

pårørende og samarbeidspartnere i 

kommunen 

 være synlig og tilgjengelig for 

kreftpasienter og deres familier 

under hele sykdomsforløpet 

 ha oversikt over relevante tjenester 

og tilbud 

 ha oversikt over og samarbeid med 

pasientforeningene, frivillige og 

likemenn 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

«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. 
 

 Det kan være vanskelige tanker. 

 Venter du på behandling og lurer på noe. 

 Er du under behandling og trenger en å 

snakke med. 

 Er du ferdig med behandling og kommer 

på noe du burde ha spurt om, eller sliter 

du med følelser du ikke kan snakke med 

andre om. 

 Kanskje alt har gått fint og du skal være 

glad for det, men sliter fordi det fortsatt 

er ting du lurer på. 

 Rehabiliteringen tar kanskje lengre tid 

enn du tenkte, og 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 bekymret for barna dine. 

 Er du pårørende og syns det er vanskelig. 

 

Ofte hjelper det å ha noen som kan lytte 
til dine tanker og komme med 
tilbakemelding om at det er normalt å 
ha spørsmål.  

 


