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Kraftens Nav - en kraft för cancerberörda

• Syfte

– Utbyta erfarenheter

– Dela kunskap

– Utveckla eget lärande

– Känslomässigt och praktiskt stöd

– Komplement till vården 

– Bidra till jämställdhet
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Egenlevd erfarenhet av cancer - en källa till kunskap för 

ökad livskvalitet och ökad överlevnad



Ambition  

Samla Integrera Dela 
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Samla den 
erfarenhetsbaserade 

kunskapen om hur 
cancerberörda hanterar 

livet.

Dela
erfarenheter och 
kunskaper med 

andra 
cancerberörda.

Integrera personliga 
erfarenheter och kunskaper 

med professionell kunskap för 
att användas i egenvård och 

klinisk daglig rutin på 
individuell nivå. 



Inspiration från tidigare lyckade projekt!

• Kraftens hus i Borås: http://kraftenshus.se/

• Hjärtats hus i region Jönköping län: 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44783

• Maggies Hus i UK och USA m.fl: https://www.maggies.org/

• Center for Kræft og Sundhed: https://kraeft.kk.dk/indhold/borgere

• Recovery College inom psykisk ohälsa 

https://www.recoverycollegeonline.co.uk/

• Grandmother Benches: https://www.friendshipbenchzimbabwe.org/

• Noaks Ark: https://noaksark.org/

• Anonyma Alkolister: https://www.aa.se/aa-i-samhallet-och-samarbete-

med-professionella

• Alain de Botton och Sophie Howath: https://www.theschooloflife.com/

• Brukarledda brukarrevisioner: https://nsph.se/2019/02/17/djupanalys-av-

brukarrevisioner-blev-en-ogonoppnare/
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Vad är mervärdet av ett ”Kraftens Nav” i 

förhållande till PNR och patient föreningar?  
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Avlastning för alla parter 

Kostnadseffektivitet genom exempelvis gemensamma 
aktiviteter 

Bättre tillgänglighet med exempelvis ett café 

Kollektiv effektivitet (i ett system med begränsade resurser 
finns en enorm kunskapsrikedom som inte går att ta del av 
annat än i vissa nätverk och forum) 

INTE ersätta det som redan finns och fungerar bra, utan komplettera för 

ännu bättre stöd och hjälp för cancer drabbade. 



(Nödvändiga egenskaper för) Hållbar utveckling av 

verksamheten  

Kontinuerlig 
utvärdering och 
adaptation till 
användarnas 

behov 
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• En varaktig verksamhet tack vare 
långsiktig finansiering, kompetens,  
och resurser 

Uthållighet

• Grundat på Cancerplanen finns ett 
politiskt beslut och finansiering 
grundat i ett behov från cancer 
patienter, närstående och vården 

Legitimitet

• Närhet till andra verksamheter 
medför en enkelhet att ta in 
kompetens och expertis från olika 
områden (så som sjukvården) 

Kompetens 
och expertis 



Tidsplan för projektet

• Uppstart och uppbyggnadsfas, sep 2021- maj 2022

• 2 års finansiering säkrad . 
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• Skapa en karta av de nödvändiga 
arbetsprocesser och arbetsgrupper

• Serie med gemensamma 
workshops för att utveckla 
koncepten

Var är vi nu? 
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Definiera behov, 
intressenter, önskemål, och 

no-goes 

Skapa en gemensam vision
och förståelse

Förverkligande av 
Kraftens Nav 

(driftklar maj 2022)

Konkretisera och utveckla 
koncept som kombinerar 

affärslogik, behov och 
innovation



Frågor
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Kraftens Nav skapas tillsammans mellan PNR, 
Patient föreningar, vården, anhöriga och RCC 

Hur kan Kraftens Nav komma att påverka de 
enskilda patientföreningarna?

Hur kan Kraftens Nav och PNR bäst arbeta ihop för 
full insyn och transparens kring utformandet av 
verksamheten? 



Tack! Frågor?

Projektgrupp Kraftens Nav

Annika Liljegren (Konsult) 
Christina Wallentin (Gyncancerföreningen Stockholm)
Eskil Degsell (RCC + Närståenderepresentant) 
Katarina Lannervall (RCC)
Lena Engqvist Boman (RCC +KI)
Maria Wahlström Norlin (RCC)
Marie Sodell (RCC)
Nathalie Roos (RCC)
Siri Kautsky (RCC + Ung Cancer) 
Therese Scott Duncan (RCC + KI) 
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