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Tidigare information om Kraftens hus vid 

PNR-möte den  9 dec 2020
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➢ Vid PNR 9 dec informerades om Kraftens hus som i dag finns inom RCC Väst
➢ RCC Stockholm-Gotland vill starta upp en förstudie med hänvisning till Regional 

Cancerplan Stockholm-Gotland 2020–2023 - det behövs ökade insatser från 
vårdens sida vad gäller psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård. 



Projektgrupp - förstudie

• Maria , Wahlström Norlin, specialistsjuksköterska Cancerrådgivningen, RCC

• Marie Sodell, specialistsjuksköterska Cancerrådgivningen, RCC

• Katarina Lannervall, enhetschef cancerprevention, screening samt 
Cancerrådgivningen, RCC

• Eskil Degsell, PNR

• Siri Kautsky, PNR

• Christina Wallentin, PNR

Under 2021 har gruppen träffats vid 6 tillfällen samt haft ”hemarbeten” för 
faktainsamling.  

RCC ledningsgrupp ser positivt på förstudien och ger projektgruppen 
uppgift att skriva ett projektdirektiv som skall behandlas vid 

ledningsgruppens möte vecka 21. 
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Syftet och tanken med verksamheten

Samla

Samla den erfarenhetsbaserade kunskapen om hur cancerberörda hanterar livet.

Dela

Dela erfarenheter och kunskaper med andra cancerberörda.

Integrera

Integrera dessa erfarenheter och kunskaper med professionell kunskap för att 
användas i egenvård och klinisk daglig rutin på individuell nivå.  

Genom att samla, dela och integrera patienters och närståendes erfarenheter och 
integrera det med professionell kunskap så kan ett nytt sätt att arbeta med 
lärande, egenvård och stöd till cancerberörda utvecklas över lång tid. Lärandet och 
egenvården kan utvecklas tillsammans och inriktas på att bli mer proaktiv och 
hälsofrämjande. Stöd kan bli mer tillgängligt för många fler. 
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Kraftens Nav, där cancerberörda kan 

utbyta erfarenheter, dela kunskap, 

utveckla eget lärande samt få 

känslomässigt och praktiskt stöd. 

Verksamheten ska komplettera 

vården och bidra till ett jämställt 

perspektiv.
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Syfte

• Att skapa en plats för cancerberörda där kunskap och möjligheter 

till att förbättra livssituationen är samlad och lättillgänglig.

• Möjliggöra för cancerberördas delaktighet så att de 

tillsammans med professionen kan driva utveckling av vården till 

bästa resultat.

• Tillgängliggöra och sprida kvalitetssäkrat, evidensbaserat innehåll, 

vilket kan leda till att vården och samhället blir mer jämlikt och 

lättillgängligt.

• Skapa en digital plattform med syfte att samla, dela och integrera 

kunskap från och till cancerberörda.
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Förslag till verksamhet 

• Skapandet av digital plattform där alla kan ta del av och dela sina 

erfarenheter.

• Föreläsningar/Informationsträffar samt kurser hållna av cancerberörda, 

professionen och andra samhällsaktörer 

• Samtalsgrupper

• Hälsofrämjande aktiviteter. Träffar med inspirationsteman

• En ytterligare kanal för RCC att nå ut till cancerberörda och dela information 

om pågående projekt samt inspirera till nya projekt.

• Seminarier/möten med politiker och vården på olika teman.

• Mötesplats för patientföreningar, Öppet hus, som kan öka samverkan 

mellan föreningar

• Skapa nya sociala nätverk

• Integrera erfarenheter till olika kanaler på RCC och Ledningsgruppsmöten 

Karolinska sjukhuset.

• Hälsoinformatörerna kan mötas 

• Cancerrådgivningen kan bidra med stöd och kunskap
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Förväntat Resultat

• Ökad känsla av empowerment genom stärkt egenförmåga för den enskilde

• Ökad känsla av kollektiv förmåga för alla inblandade. Ökat inflytande över 
sin sjukdoms/vård situation

• Snabbare återgång till livet i närvaro av sjukdom

• Minskad social isolering och ofrivillig ensamhet som skapats av sjukdom

• Ökad kunskapsspridning om cancer (erfarenhetsbaserad och 
evidensbaserad)

• Minskad desinformation och ökad beslutskompetens i vårdförloppet

• Utökade möjligheter för stöd till närstående

• Utöka möjligheten till sorgebearbetning

• Utökat stöd till familjer ur ett barn-och ungdomsperspektiv

• Utökat holistiskt förhållningssätt i vården

• Förbättrad möjlighet till en jämlik vård

• Förbättrat samarbetet mellan patienten, de närstående och 
vården/Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

• Minskade sjukskrivningar/kortare sjukskrivningsperioder

• Minska ”onödig” vårdkonsumtion, större möjlighet till att lotsas “rätt”
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Tidsplan

• Ledningsgrupp RCC, vecka 21  2021

• Fas 1 Uppstart och uppbyggnadsfas, september 2021- maj 2022

• Fas 2 Verksamheten driftklar maj 2022. Pågår 3-5 år. Sedan stiftelseform

Ekonomi
• RCC Stockholm – Gotland  kommer att finansiera de första två åren, dvs 

uppstart av verksamheten.
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