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Børn og unge 
 

Rehabiliteringstilbud til 
kræftramte 

Indhold i tilbud Henvendelses- og henvisningsvej 

Sundhedsplejen 
 

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børnefamilier med 
børn i alderen 0-16 år. Mulighed for samtaler efter 
behov, enten i hjemmet eller på skolen. Sundhedsplejen 
kan afdække behov og hjælpe med hvilke muligheder, 
der er i kommunen. 

 

Forældre eller den unge kan selv henvende sig til sundhedsplejen tlf.  
56 92 42 00 dagligt mellem 9.00-11.30 eller 
på mail: sundhedsplejen@brk.dk. 
 
Professionelle kan henvende sig til sundhedsplejen efter samtykke fra 
forældrene.   

Koordinerende møde 
mellem aktører/parter  

Er der behov for et koordinerende møde mellem de 
involverede samarbejdspartnere omkring barnet skal 
forældre eller professionel efter samtykke kontakte 
barnets sagsbehandler.  

Navn og telefonnummer på barnet/den unges sagsbehandler kan 
oplyses af familien. I tvivlstilfælde kontaktes administrativ 
sagsbehandler på telefon 56 92 41 49 eller 56 92 41 25 dagligt mellem 
9.00-11.30.  
 

Familievejleder Tilbud via serviceloven §11, stk 8 

Der er i Bornholms regionskommune mulighed for at få 
samtaler med en familievejleder. Formålet er at give 
familien en introduceret vejledning, svare på familiens 
indledende spørgsmål samt bygge bro mellem familien og 
kommunen i den indledende fase. Familievejlederen kan 
medvirke til at øge familiens kendskab til muligheden for 
at iværksætte social indsats samt give kendskab til de 
tilbud der er om offentlig hjælp på tværs af sektorer. 
Vejledningen tilbydes som et hjemmebesøg af ca 1½ 
times varighed og ved behov kan der gives op til 
yderligere 3 samtaler.  

Familievejlederen skal visiteres af myndighed i Center for Børn og 
Familie. Dette sker ved kontakt til administrativ sagsbehandler på 
telefon 56 92 41 49 eller ved at ringe til 56 92 41 25 dagligt mellem 
9.00-11.30 og her blive viderestillet til en administrativ sagsbehandler.  
 

Skole-/dagtilbudsrådgiver 
’Det gule team’ 
 
 

Skole-/dagtilbudsrådgiver fungerer som bindeled mellem 
hjem og skole og har mulighed for at tage på 
hjemmebesøg, såfremt familien ønsker dette, samt 
afholde samtaler med familien, søskende og barnet. 

Telefonnummer på skole-/dagtilbudsrådgiver oplyses ved henvendelse 
til aktuelle skole eller dagtilbud. 
I tvivlstilfælde kontaktes administrativ sagsbehandler på telefon 56 92 
41 49 eller 56 92 4125 dagligt mellem 9.00-11.30.  
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Kontaktlærer Lærerteamet omkring klassen orienteres af kontaktlærer, 
og hvis der forekommer hospitals indlæggelse, aftales der 
tæt kontakt mellem kontaktlærer, evt. støttepædagog og 
hjemmet, således at familien er opdateret på 
skoleområdet. Er der støttetimer på barnet, er der 
mulighed for, at disse timer anvendes som 
hjemmeundervisning, såfremt der i perioder er behov for 
dette. 

Iværksættes af skolen/dagtilbuddet ved behov. 

PPR - Pædagogisk, 
psykologisk rådgivning 
 

PPR vurderer i samråd for forældre, skole/dagtilbud hvor 
meget støtte barnet har brug for og/eller hvorvidt der er 
brug for særlige hjælpemidler, tilbud eller andet. 

PPR kan også inddrages hvis der bliver behov for 
reduceret undervisning, fritagelse fra eksamener eller 
særlige prøvevilkår.  

PPR kan tilbyde samtaler i begrænset omfang. 

PPR kan rådgive og vejlede forældrene omkring øvrige 
tilbud og muligheder i forhold til barnets problematikker.  

Henvendelser og indstillinger til PPR sker i udgangspunktet i samarbejde 
med barnets dagtilbud eller skole. Således at forældrene henvender sig 
til skole eller dagtilbud som så sørger for at inddrage PPR.  

Forældre kan dog også henvende sig direkte til PPR for råd og 
vejledning. Der er faste medarbejdere tilknyttet alle skoler og dagtilbud.  

Kontakt PPR på tlf. 56 92 42 00 dagligt ml. 9.00-11.30.  

 

Sygepleje BRK 
 
 
 
 
 

 

Palliation  
 

 

 

Sygeplejefaglig udredning. 
 
Palliativ pleje og behandling af smerter og andre 
sundhedsfaglige problemstillinger, i forhold til fysiske 
symptomer, psykiske og sociale problemstillinger samt 
spørgsmål af eksistentiel og / eller åndelig karakter jvf 
Indsatskatalog for sundhedslovsindsatser.   
 
BRK afd. sygeplejen tilbyder palliation i de 3 faser, 
jf. sundhedslovsindsatser vedrørende palliation til 
borgere, der efter lægelig dokumentation er 
uhelbredeligt syge eller døende, og som ønsker mulighed 
for at opholde sig hjemme og dø i eget hjem under fagligt 
trygge rammer. Der arbejdes struktureret med 
udgangspunkt i sygeplejefaglige udredninger og 
plejeplaner, samt og i tæt samarbejde med medarbejdere 
fra Center for Ældre og borgers læge.  

Der henvises til Kommunikationsaftale - Aftale om tværsektoriel 
kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region 
Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken. 
Kan suppleres med telefonisk kontakt til visiterende/koordinerende 
sygeplejersker, afdeling Sygeplejen, telefonnr. 56 92 70 70. 
 
 
 
Egen læge kontakter BRK via elektronisk meddelelse, e-konsultation 
eller henvisning, som modtages af visiterende/koordinerende 
sygeplejersker hhv. sygeplejersker i lokale områder. 
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Forløbskoordinator BoH 
 

 

Kræftpatienter/ eller patienter under udredning for 
kræft, bosiddende på Bornholm, kan kontakte 
forløbskoordinatoren inden for kræft området, på 
Bornholms Hospital. 
Forløbskoordinatoren (sygeplejerske) rådgiver 
kræftramte og pårørende før og under forløbet. 
Forløbskoordinator tager udgangspunkt i aktuelle 
spørgsmål og bekymringer. Alle henvendelser er derfor 
relevante.  
Forløbskoordinator er ansvar for kontakt til alle 
Hospitaler, i forbindelse med udredning og behandling af 
kræftsygdomme. 
  

Borger: Forløbskoordinator, sygeplejerske Pernille West, tlf. 38 67 11 41 
hverdage ml. kl. 8.00-15.00,  
eller mail: pernille.west@regionh.dk  
 
Forløbskoordination for rehabilitering og palliation, sygeplejerske Ulla 
Rasmussen, 
Tlf. 38 67 11 21 man – torsdag 8.00 – 15.00, fredag 8.00 – 12.00 eller 
mail:  ulla.maibritt.rasmussen@regionh.dk  
 
 
 

Rygestop BRK 
 

BRK i samarbejde med LOF se link: 
Læs mere om rygestop her 

Borger tilmelder sig via brk.dk eller direkte pr. tlf. eller mail til LOF – se 
pjece på www.brk.dk.  

Rygestop BoH BoH tilbyder rygestop ved egne instruktører. 
Intern henvisning via elektronisk henvisning (ref01) 

BoH tilbyder patienter med behov.  

Socialrådgiver BRK  
 

I forbindelse med en sygemelding (eller ledighed) tilbyder 
Jobcentret en afklaring og støtte ifm. tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet, bl.a. med diverse kompenserende 
ordninger. Er borgeren ikke klar til arbejdsmarkedet, 
tilbydes en afklaring af arbejds-/funktionsevnen, som i 
sidste ende med en afklaring mod fleksjob eller 
førtidspension. 
 
Ydermere ydes råd og vejledning ift. Fritagelse, akut 
behandling af pensionsindstilling, dialog med egen læge 
og hospital og tilbud i forbindelse med 
arbejdsfastholdelse og aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Merudgifter 
Serviceloven § 41 – merudgifter, fx medicin, transport, 
genoptræning og behandling (ved alvorlig 
funktionsnedsættelse), og andet der tjener barnets tarv. 

Borger som har sagsbehandler tilknyttet henvender sig til 
sagsbehandler i Jobcenteret, som henviser jf. procedurer. 
I tvivlstilfælde kan leder af Beskæftigelsesservice kontaktes på tlf:  
56 92 39 30. 
 
Borger som ikke har tilknyttet sagsbehandler skal kontakte leder af 
Beskæftigelsesservice på tlf: 56 92 39 30 
 
 
 
 
 
 
 
Borger søger selv direkte på BRKs hjemmeside. 
 
 
 

mailto:Tashiea.Stender.Alstrup@brk.dk
mailto:pernille.west@regionh.dk
mailto:ulla.maibritt.rasmussen@regionh.dk
https://www.brk.dk/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Rygestop0123-5432.aspx
https://www.brk.dk/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Documents/Rygestop/Rygestopkursus.pdf
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Tabt arbejdsfortjeneste 
Serviceloven § 42 – tabt arbejdsfortjeneste 

 

 
Borger søger selv direkte på BRKs hjemmeside. 
 

Socialrådgiver BoH 
 
 

Rådgivning, vejledning og støttende samtaler til patienter 
og pårørende. 
 
Udfører koordinering af den nødvendige indsats I et 
forsøg på at afhjælpe de sociale konsekvenser af 
sygdommen. 
 
Kan bl.a. omhandle: 
Medicinudgifter, sygemelding, betaling af udgifter, 
plejeorlov/vederlag, økonomiske forhold, arbejdsforhold, 
kritisk sygdom, værgemål, sygedagpenge, testamente og 
underretning. 
 

BoH tilbyder patienter med behov. Patienter og pårørende kan ved 

behov selv henvende sig til socialrådgiver BoH. 

Kontakt til socialrådgiver: 

Tlf.: 38 67 10 35 

 

Hjemmehjælp BRK 
 

 
 

Hjemmehjælp omfatter personlig pleje og praktisk hjælp i 
hjemmet og bevilges efter en individuel og konkret 
vurdering. Hjælpen skal bidrage til at forebygge 
sygdomme, udvikle og vedligeholde færdigheder, 
kompensere for og forebygge væsentlige følger af nedsat 
funktionsevne. Borgeren skal tilbydes et korterevarende 
og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis 
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre 
borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet 
for hjælp. Du kan læse mere om hjemmehjælp her. 

Med link til brk.dk, kvalitetsstandarder 
 

Borger/pårørende kan henvende sig til BRK Myndighed, på telefon  
56 92 60 50, der er åbent 8.30-10.00 på alle hverdage. 
Derudover kan henvendelse ske på mail eller via brk.dk. 
 
BoH henvender sig via Plejeforløbsplan/korrespondance 
 
Egen læge henvender sig via edifact. 
 
BRK henvender sig via advis, mail eller tlf. 

Palliativ indsats ved 
praktiserende læge. 
 

Den palliative indsats har til formål at fremme 
livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for 
de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, 
ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig 
diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af 

Borger henvender sig til egen læge 
Mulighed for opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse i alle 3 faser. 
Mulighed for palliative besøg efter terminalerklæring. 
 

mailto:Tashiea.Stender.Alstrup@brk.dk
https://www.brk.dk/Borger/Seniorer/Sider/Hjemmehjælp.aspx
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Kvalitetsstandarder.aspx#InplviewHash29bf0444-470c-4600-b051-a678b67501f7=
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Kvalitetsstandarder.aspx#InplviewHash29bf0444-470c-4600-b051-a678b67501f7=
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smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, 
psykosocial og åndelig art”. Borgerens behov bestemmer 
forløbet, samarbejde med hjemmesygeplejerske i BRK. 
 
Tidlig palliativ fase: Praktiserendes rolle er at 
diagnosticerer, behandle og lindre sygdomssymptomer 
og evt. bivirkninger ved behandling som ikke udføres i 
sygehusregi. Palliation af børn foregår på specialafdeling 
over. 
Sen palliativ fase: symptomlindring og samtale omkring 
det forventede forløb. Palliation af børn foregår på 
specialafdeling uden for Bornholm.  
Terminal fase: hyppig kontakt til patient, pårørende og 
hjemmesygepleje for at lindre og støtte i den sidste tid og 
ved dødens indtræden. 
 

Palliativ fysioterapi 
 

 
 

Terminalerklærede borger med behov for en eller flere 
indsatser: lymfødemdrænage, hjælp til vejrtrækning, 
hjælp til bevægelse – mobilitet, lindrende massage.  

Borger/pårørende kan henvende sig til praktiserende læge der kan 
henvise til basal palliativ fysioterapi hos praktiserende fysioterapeut. 
Ved behov for specialiseret palliativ fysioterapi kan praktiserende læge 
henvise til Bornholms Hospital. 

Psykolog 
 

Rådgivende samtaler om psykosociale temaer. Der 
tilbydes individuelle samtaler, par- og familiesamtaler, 
samt grupper for voksne efterladte. 
 

Kontakt til psykolog:  
Tlf: 38 67 10 31 
Mail: caroline.lind.pedersen@regionh.dk 

Åben anonym rådgivning. 
 

Serviceloven § 11, stk. 3 og 4 – åben anonym rådgivning 
Tilbud til bl.a. efterladte, børn og voksne 

Borger kan maile og ringe, henvisning ikke nødvendig. 

Kræftens Bekæmpelse 

 

Kræftens Bekæmpelse afholder løbende arrangementer –
se mere på Kræftens Bekæmpelses lokalforening 
Bornholm. Vælg aktiviteter eller kalender i menuen til 
venstre. 
  

 
 
 

Projekt LevVel 
 

Sorggruppe for børn mellem 6 og 17 år, som har mistet 
forældre eller søskende. Ingen krav om diagnose. 
Start: januar 2018.  
Fra august 2018 udvides til pårørendegrupper for børn af 

Kontakt: 
Trine Steinhauer Rasmussen  

Mail adr.: trine.steinhauer.rasmussen@gmail.com  

Mobil nr.: +45 2683 7032  

mailto:Tashiea.Stender.Alstrup@brk.dk
https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/hovedstaden/bornholm-lokalforening/
https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/hovedstaden/bornholm-lokalforening/
mailto:trine.steinhauer.rasmussen@gmail.com
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syge forældre eller med syge søskende. 
  
Tilbuddet er gratis og afholdes i Kræftens Bekæmpelses 
lokaler i Hafniahus i Rønne. 

  
Stine Borg  

Mail adr.: stine@ctrl.dk  

Mobil nr.: + 45 2340 1904  
 

Præst Åndelig vejledning ved præst fra Folkekirken. Borger henvender sig selv, evt. via kontaktperson. 
BoH tilbyder patienter med behov. 
BRK/JCB orienterer om muligheden. 

 

 
Børn og unge 

Rehabiliteringstilbud til 
Pårørende og efterladte 

Indhold i tilbud Henvendelses- og henvisningsveje 

Samtaler hos psykolog 
Pårørende og efterladte 
 

Støttende og rådgivende samtaler, og familiesamtaler. 
Kræftens Bekæmpelses rådgivning på BoH. 
 
 

Kontakt til psykolog:  
Tlf: 38 67 10 31 
Mail: caroline.lind.pedersen@regionh.dk  

Præst Åndelig vejledning ved præst fra Folkekirken. Borger henvender sig selv, evt. via kontaktperson. 
BoH tilbyder patienter med behov. 
BRK/JCB orienterer om muligheden. 

Åben anonym rådgivning. 
 

Serviceloven § 11, stk. 3 og 4 – åben anonym rådgivning 
Tilbud til bl.a. efterladte, børn og voksne 

Borger kan maile og ringe, henvisning ikke nødvendig. 

 

Tilbud gennem 
Serviceloven 
Pårørende 
 

 

Pasningsordning til svært syge, Serviceloven § 118 
 
Plejeorlov, Serviceloven § 119 
 
 
Merudgifter, fx medicin, transport, genoptræning og 
behandling (ved alvorlig funktionsnedsættelse), og andet 

Søges gennem socialrådgiver 
 
 
Søges gennem socialrådgiver 
 
 
Borger søger selv direkte på BRKs hjemmeside: www.brk.dk 

mailto:Tashiea.Stender.Alstrup@brk.dk
mailto:stine@ctrl.dk
mailto:caroline.lind.pedersen@regionh.dk
http://www.brk.dk/
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der tjener barnets tarv, Serviceloven § 41 
 
Tabt arbejdsfortjeneste, Serviceloven § 42 
 
 
Åben anonym rådgivning, Center for Børn og Familie, 
Serviceloven § 11, stk. 3 og 4 
 
Offentlige ansatte har skærpet underretningspligt. 
Anmeld via BRKs hjemmeside: www.brk.dk, derefter vil 
en socialrådgiver fra Center for Børn og familie kontakte 
familie mhp. en børnesamtale. 
 
 

 
 
Borger søger selv direkte på BRKs hjemmeside: www.brk.dk 
 
 
Borger kan maile og ringe, henvisning ikke nødvendig. Tlf: 56 92 40 99  

 
BRK’s hjemmeside: www.brk.dk 
 

 

Kræftens Bekæmpelse 

 

Kræftens Bekæmpelse afholder løbende arrangementer –
se mere på Kræftens Bekæmpelses lokalforening 
Bornholm. Vælg aktiviteter eller kalender i menuen til 
venstre. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Tashiea.Stender.Alstrup@brk.dk
http://www.brk.dk/
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http://www.brk.dk/
https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/hovedstaden/bornholm-lokalforening/
https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/hovedstaden/bornholm-lokalforening/

