
Har du eller noen  
du kjenner fått kreft?

Kreftkoordinator



Å få en diagnose med kreft kan være starten på en turbulent og usikker reise, 
men livet med kreft er fortsatt liv. Kreftkoordinator kan hjelpe deg med støtte, 
veiledning og råd slik at du  fortsatt kan leve ditt liv. 

Fra det øyeblikket du er diagnostisert, gjennom din behandling og videre  
fremover, er kreftkoordinator lett tilgjengelig for deg og dine pårørende. Her vil 
du få støtte, motivasjon og inspirasjon for å hjelpe deg med å ta kontroll over livet ditt.

Det er en tøff periode i livet når du eller en 
som står deg nær får kreft.



Kreftkoordinator er et tilbud til kreftpasienter og pårørende  
i Narvik kommune som trenger råd, veiledning og hjelp for å 
leve sine liv. Tilbudet er frivillig og gratis. 

www.narvik.kommune.no

Hva kan kreftkoordinator gjøre for deg
• Gi råd og veiledning rundt kreftdiagnose, behandling og  

rehabilitering
• Være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og  deres  

pårørende
• Være en samtalepartner som kan hjelpe og sortere tanker  

i en vanskelig hverdag
• Ha oversikt over rettigheter, relevante tilbud og tjenester  

i kommunen
• Ha oversikt over pasientforeninger og frivillige organisasjoner.
• Oppfølging av barn og ungdom som pårørende
• Samarbeide med aktuelle yrkesgrupper slik at pasienten får  

et helhetlig tilbud gjennom hele pasientforløpet
• Omsorg ved livets slutt

Vi samarbeider med Kreftforeningen og UNN Narvik
Kreftkoordinatorstillingen er opprettet som et samarbeid mellom  
Kreftforeningen og Narvik kommune.

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon som jobber for:
at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft  og best  mulig livskvalitet for 
kreftrammede og pårørende. 

Kreftforeningens målsettinger i denne satsingen er å bidra til bedre livskvalitet 
og levevilkår til kreftpasienter og pårørende der de bor, og at  
kommunene viderefører stillingene etter satsingsperioden.

Kreftkoordinator har også et nært samarbeid med kreftenheten og  
palliativt team ved UNN Narvik - Universitetssykehuset Nord-Norge.



Nytenkende, raus og stolt

narvik.kommune.no

”Hei, jeg heter Tove Hæsken-Pettersen og er kreftkoordinator  
i Narvik kommune.” 

Tove er palliativ sykepleier fra 2005 og har lang erfaring fra  
kommunehelsetjenesten med pasienter både i behandlende og lindrende fase.

Du kan ringe meg direkte på telefon eller be andre ta kontakt.
Jeg er tilgjengelig mandag til fredag.

Jeg kommer gjerne på hjemmebesøk eller vi kan ta  
samtalene på mitt kontor. 

Mobil 992 38 755
Kontortelefon 76 91 35 95

E-post tove.haesken@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Jeg holder til på Tildelingskontoret i Narvik rådhus,  

Kongengs gate 45,  1. etg.
Spør etter meg i Servicetorget.

Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Kreftkoordinator 
Narvik kommune


