
Kraftens Hus Stockholm
En mötesplats för cancerberörda



Varför behövs ett Kraftens Hus
• Fler och fler personer lever länge med cancer. 

• Många cancerberörda och även vårdpersonal vittnar om behovet av en plats där 
man kan träffa andra som är i en liknande situation.

• I Cancerplanen finns skrivet att samverkan kring det socioekonomiska och 
psykosociala stödet behöver förbättras.

Syfte med Kraftens Hus
• Skapa en fysisk och digital mötesplats för både cancerpatienter, närstående och 

efterlevande, vuxna såväl som barn

Uppstart
• Ett projekt hos Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med PNR 

för att gå över att drivas av en ideell förening.



Så här långt har vi kommit

• Projektet rullar på

• Workshops med patienter respektive sjukvården har hållits

• Verksamhetsledare identifierad. Påbörjar sin anställning 1/11 

• Ideell förening bildad
• Stadgar framtagna

• Interimsstyrelse på plats

• Möjliga lokaler identifierade

• Permanent lokal under förhandling, måste iordningställas

• Tillfällig lokal under förhandling



Vilka aktiviteter skall erbjudas? 
Viktig är att Kraftens Hus skall komplettera vården med socialt, emotionellt 
och praktiskt stöd.

Önskemål från deltagare vid workshops

• Mötesplats för patientföreningar, Öppet hus, fika
• Samla och dela kunskap genom föreläsningar/informationsträffar samt 

kurser hållna av cancerberörda, professionen och andra samhällsaktörer 
• Samtal. Enskilda och i grupp
• Hälsofrämjande aktiviteter. 
• Seminarier/möten på olika teman.
• Skapa nya sociala nätverk
• En källa till ny kunskap för sjukvården. Forskning kopplas till verksamheten
• Cancerrådgivningen finns på plats varje vecka



Aktiviteter som pågår

• Studieresor planeras till
- Maggies Center i London
- Kraftens Hus Borås 

• Planering för att hålla det första årsmötet och välja permanent 
styrelse
- valberedning
- rekrytering av medlemmar

• Tillsammans med Borås o Göteborg skapa ett nationellt Kraftens Hus
• En första digital plattform för Kraftens Hus Stockholm 
• Säkerställa ekonomin långsiktigt
• Säkerställa lokal
• Kontakta tänkbara sponsorer 



Sammanfattning

• Projektet kommer att övergå till permanent verksamhet under 2023

• Verksamhetsplan och budget för 2023-2025 börjar klarna

• Verksamheten kommer att starta i tillfälliga lokaler i slutet av 2022 
med en verksamhetsledare på plats. Rekrytering av volontärer 
pågår.

• Vi jobbar på att säkra ekonomin för de första tre åren.

Hur vill ni som föreningar vara delaktiga?


