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Ett stöd utanför vården
Var tredje person i Sverige får en cancerdiagnos 

under sin livstid. Många överlever men livet kan 

komma att förändras. Ofta upplever de som fått 

cancer och deras närstående, att både det prak-

tiska och känslomässiga stödet är otillräckligt 

och att samhällets insatser och stöd är fragmen-

terade.  

 Samtidigt visar svensk och internationell 
forskning att det finns bra sätt att stödja cancer-
berörda på. Det går att minimera eller fördröja 

negativa effekter av sjukdom och behandling 

men då krävs att det psykosociala stödet, rehabi-

literingen, den palliativa vården och egenvården 

förbättras. 

 

En mötesplats för cancerberörda
Kraftens hus Stockholm är en mötesplats utanför  

vården för alla som på olika sätt berörs av cancer.  

Du kan själv ha fått en cancerdiagnos, vara när- 

stående eller ha förlorat en vän i cancer. Alla  

är välkomna oavsett ålder. Målet är att på ett 

kvalitetssäkrat sätt erbjuda ett sammanhang  

för stöd och erfarenhetsutbyte där vårdens  

uppdrag upphör. 

 Verksamheten utvecklas i dialog med de  
besökande och med inspiration från Maggie’s  

– de brittiska centrumen för stöd till cancer- 

berörda. Det kommer att vara möjligt att bara 

komma förbi och ta en fika eller delta i olika 
typer av aktiviteter som workshopar, samtals-

grupper eller höra en föreläsning. Det blir också 

möjligt att boka ett personligt möte för den som 

inte vill delta i en gruppaktivitet.

  

Var med och bidra till Kraftens hus!
Kraftens hus börjar sin verksamhet i liten skala 

men tanken är att verksamheten med tiden ska 

växa – både med hjälp av ytterligare medel från 

regionen, samt genom externa bidrag, donationer 

och sponsring från stiftelser, fonder och näringsliv. 

 Vill ditt företag/organisation vara med och bidra  
till utvecklingen av Kraftens hus Stockholm? Det 

finns möjlighet att ge ett ekonomiskt stöd men 
också att bidra till den nya lokalen eller med 

kunskap och erfarenhet. 

 Som sponsor blir ditt företag/organisation 
medlem i föreningen och kommer att kunna  

omnämnas som en av våra sponsorer på vår 

hemsida och i vårt kommunikationsmaterial. 

Kraftens hus Stockholm kommer på olika sätt 

att ge tillbaka kunskaper och erfarenheter om 

verksamheten till din organisation. Ta kontakt 

om du vill bidra med ditt samhällsengagemang 

och skapa goda värden för cancerberörda.

 Ta kontakt med oss om du vill bidra med ditt 
samhällsengagemang och skapa goda värden 

för cancerberörda.

Kraftens hus Stockholm 
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland  

har initierat Kraftens hus Stockholm för att  

kunna möta cancerberördas behov på ett bättre 

sätt än idag. Det är både en fysisk och en digital 

mötesplats där såväl människors som sam- 

hällets resurser kommer att samlas under ett 

tak. Regionalt cancercentrum Väst var först i  

landet att utveckla Kraftens hus Sjuhärad och 

flera andra regioner planerar nu att starta  
egna hus. 

Ideell förening 
Kraftens hus är en ideell förening där alla kan  

bli medlemmar. Medlemskap är inte ett krav för 

att ta del av verksamheten. Föreningen leds av  

en styrelse som består av representanter från 

Region Stockholm, cancerberörda, sakkunniga  

och juridiska personer. Som medlem är du  

välkommen att vara delaktig på årsmötet som  

är föreningens högsta beslutande organ. 

Besök gärna Kraftens hus!
I januari 2023 flyttar Kraftens hus Stockholm 
in på Serafen, i Sveriges äldsta sjukhus, på 

Hantverkargatan 2 D. Vid årsskiftet 2023/2024 

kommer Hus G, på Hantverkargatan 45, bakom 

landstingshuset, att vara nyrenoverat och klart 

för inflyttning.

Okt-2021
Workshop med 
cancerberörda

Feb-2022
Samverkan med 
cancerberörda i 
Stockholm

April-2022
Ideell förening 
bildad

April-2022
Samverkan  
med vården

Maj-2022
Seminarium med vården 
och andra samhällsaktörer

Nov-2022
Verksamhetsledare 
anställs

Nov-2022
Kraftens hus 
Stockholms hemsida

Q1-2023
Invigning och  
programstart i 
tillfällig lokal

2023/2024
Preliminär invigning 
i Kraftens hus  
Stockholms lokaler 

Jun-2021
Projektstart


