
Det kreves ikke henvisning til kreft-

koordinator. Du eller dine pårørende kan 

ringe direkte eller be andre ta kontakt.

Tilbudet er gratis.

Tilbudet om kreftkoordinator er etablert i samarbeid med Kreftforeningen.
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Logo med høyrejustert tekst brukes på 
trykksaker og web.

På grunn av stor forskjell i 
størrelsesforholdet symbol/tekst 
skal ikke denne versjonen brukes 
i små formater. Pass alltid på at 
teksten er godt 
lesbar.
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KONTAKT OSS
Kreftkoordinator i Tysvær kommune

Maria Revheim

kreftkoordinator@tysver.kommune.no
MOB:  950 15 317

    TLF:  52 75 70 40

BESØKSADRESSE:
Tysværtunet

Aksdalsvegen 157, 5570 Aksdal

KONTORTID: 08.00 - 15:30

www.tysver.kommune.no 
www.kreftforeningen.no

KREFTKOORDINATOR
I TYSVÆR KOMMUNE

Trenger du informasjon, 
støtte og hjelp utover det 
du får hos fastlegen og 
sykehuset, ikke nøl med 
å kontakte din kreft-
koordinator.



HAR DU 
ELLER NOEN 
DU ER GLAD 
I FÅTT KREFT?

Vi er der for dere!

Når du eller en av dine 
nærmeste har fått en 
kreftdiagnose, er dere 
i en vanskelig livs-
situasjon. 

Kreftkoordinatoren vil 
gjerne være til hjelp og 
støtte og du er velkommen 
til å ta kontakt.

HVA KAN EN KREFTKOORDINATOR 
HJELPE DEG MED?

- Være ressursperson for deg som er 
  kreftrammet og pårørende

- Gi råd og veiledning rundt diagnose, behandling, 
  rehabilitering og omsorg ved livets slutt

- Være en samtalepartner som kan hjelpe og 
  sortere tanker i en vanskelig hverdag

- Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester 
  og informere om dette

- Være bindeledd mellom deg, fastlegen, spesial-
  helsetjenesten og kommunen og formidle 
  kontakt med de ulike tjenester og aktuelle 
  samarbeidspartnere

- Sikre oppfølging av barn og unge som pårørende


