
KREFTKOORDINATOR 
 
 
 

Har du eller noen du kjenner 
                           fått kreft? 

Kontaktinformasjon 
 
 

Kreftkoordinator for Askim kommune 
 

Heidi Harefallet Slupstad 
heidi.harefallet.slupstad@askim.kommune.no 
 
 
Besøksadresse: 
Løkentunet 
Løkenveien 16 
1813 Askim 
Telefon: 69 68 15 00 
Direkte: 969 49 068 
 
Postadresse: 
Askim kommune 
Løkentunet 
Postboks 2003 
1802 Askim 
 
Tirsdag:  07:30 - 15:00 
Onsdag: 12:00 - 15:00 
Fredag:   0730 - 15:00 
 
 
 
Dere kan ta direkte kontakt med meg, eller be 
andre gjøre det. 

 
 

Menneskelig nær 
– faglig sterk – 

sammen for deg 

ADMINISTRASJON • RÅDHUSET 
Servicetorget: 69 68 10 00 

Hvis du vet hvem du skal ha tak i, kan du ringe 
direktenummeret 

postmottak@askim.kommune.no 



 

Kreftkoordinator 
 
Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud der du kan 
ta direkte kontakt dersom du eller noen du 
kjenner har fått kreft.  
 
Når du eller noen du kjenner rammes av 
kreftsykdom byr hverdagen på mange og ulike 
utfordringer over kortere eller lengre tid. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hva kreftkoordinatoren hjelpe deg 
med? 
 
Være et kontaktpunkt for deg og dine 
pårørende gjennom hele forløpet. 
 
Være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og  
deres familie. 
 
Gi råd og veiledning rundt diagnose, 
behandling, rehabilitering og omsorg ved livets 
slutt. 
 
Være en veileder og samtalepartner som kan 
hjelpe og sortere tanker i en vanskelig hverdag. 
 
Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester i 
kommunen. 
 
Ha oversikt over pasientforeninger,  
likemannstjenesten og frivillige organisasjoner. 
 
Samarbeide med aktuelle yrkesgrupper for å gi 
et helhetlig tilbud. 
 
 
Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester 
rundt kreftpasienten både kommunale og ikke 
kommunale tilbud. 
 
 
 
 

 
 
Hvem er jeg? 
 
Jeg er sykepleier fra 2005 og kreftsykepleier fra 
2008. Har arbeidet med kurativ og palliativ 
behandling på sykehus, og i 
kommunehelsetjeneste på sykehjem med 
palliasjon og omsorg ved livets slutt.  
 
Jeg er ansatt i 50 % stilling og arbeider hver 
tirsdag og fredag 07:30 - 15:00, hver onsdag 
kl.12:00 - 15:00. 
 
 

Hvor kan vi møtes? 
 
Jeg kan komme på hjemmebesøk, vi kan ha 
samtaler på kontoret mitt eller annet ønsket sted, 
eller telefonsamtaler. 
Du får tak i meg på telefon eller mail. 


